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ABSTRAKT 

Tato práce se věnuje implementaci Six Sigma v podniku HAYES LEMMERZ 

CZECH s.r.o., která se zaměřuje na výrobu kol pro osobní automobily a vysokozdviţné 

vozíky. 

V první části diplomové práce jsou uvedeny základní informace o společnosti, dále je 

zde uvedena její historie, obor podnikání a systém managementu jakosti. Druhá část se zabývá 

teoretickými základy metody Six Sigma, její historií, statistickou podstatou, nástroji a etapy 

modelu DMAIC. Další část práce je věnována analýze procesu. Ve čtvrté části je pak uvedena 

samotná implementace metody Six Sigma na vybraném výrobním procesu pomocí metodiky 

DMAIC, která se skládá z fáze definování, měření, analyzování, zlepšování a řízení. 

Jednotlivé výsledky, které byly zjištěny, jsou uvedeny na závěr kaţdé kapitoly. 

V závěru této diplomové práce jsou shrnuty veškeré poznatky a výsledky, kterých bylo 

dosaţeno. 

Klíčové slova: Six Sigma, DMAIC, SIPOC 

ABSTRACT 

This work is dedicated to the implementation of Six Sigma in a company HAYES 

LEMMERZ CZECH s.r.o., which focuses on the production of wheels for passenger cars and 

trucks. 

In the first part of the thesis are given basic information about the company, there is 

also given its history, scope of business and quality management system. The second part 

deals with the theoretical foundations of Six Sigma methods, its history, statistical nature, 

instruments and stages of the DMAIC model. Another part is devoted to the analysis process. 

In the fourth section is then given the very implementation of Six Sigma methods to the 

selected manufacturing process using the DMAIC methodology, which consists of phases 

defining, measuring, analyzing, improving and control. 

Individual results that were found are listed at the end of each chapter. At the 

conclusion of this thesis are summarized all the findings and results achieved. 

Key words: Six Sigma, DMAIC, SIPOC 
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ÚVOD  

Současný svět klade na společnosti čím dál tím větší nároky. Chce, aby se současně 

zvyšovala kvalita výrobků nebo sluţeb, produktivita práce a vyuţití zařízení či strojů. Na 

druhé straně také ale poţaduje, aby se sniţovaly náklady, výrobky nebo sluţby byly dodávány 

včas a v poţadovaném mnoţství a kvalitě.  

Z toho by mělo vyplívat, ţe nejdůleţitější pro kaţdou firmu je, ať jiţ poskytuje sluţby 

nebo vyrábí výrobky, spokojený zákazník. A aby tento zákazník byl plně uspokojen, musíme 

mu dodávat jen takové výrobky a sluţby, které odpovídají předepsaným parametrům. Tím, ţe 

jsou splněny určité specifikace, dáváme nejen najevo, ţe výrobek má poţadované rozměry, 

ale také, ţe je za jistých podmínek a při správném pouţití také bezpečný a neohrozí je ani 

jejich blízké na ţivotě.  

A pokud společnost chce obstát v tomto tvrdém konkurenčním boji, musí všechny tyto 

náleţitosti splnit. Pro dosaţení těchto cílů nám pomáhají v různých fázích výrobního procesu 

různé nástroje a metody. Jednou z metod, která je v současné době na jedné straně 

zatracována ale na druhé straně zase vyzdvihována je metoda Six Sigma. Tato metoda dává 

k dispozici nástroje, pomocí nichţ lze dosáhnout významných podnikatelských výsledků. 

Metoda má natolik obecný charakter, ţe není důleţité, jedná-li se o podnik výrobního či 

nevýrobního charakteru. 

Ačkoliv si to mnoho lidí neuvědomuje jedním z výrobků, které mohou ohrozit ţivot, je 

i samotné kolo ať uţ u auta nebo u vysokozdviţného vozíku. A právě jednou částí, z které se 

skládá kolo pro vysokozdviţné vozíky, se budu v této diplomové práci zabývat. Hlavní cílem, 

pak bude, snaha aplikovat metodu Six Sigma na této části výroby kol pro vysokozdviţné 

vozíky (proces výroby závěrných kruhů).                                                                                  
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1. CHARAKTERISTIKA FIRMY HAYES LEMMERZ CZECH, s.r.o. 

Výroba autokol v tuzemsku je neodmyslitelně 

spjata s tradiční výrobou automobilů, neboť se jedná o 

výrobu základního konstrukčního prvku, bez něhoţ jsou 

automobily nepohyblivé. Nepočítáme – li období, kdy si 

automobilky vyráběly samy kola loukoťová a později 

vyplétaná drátem, pak mezníkem pro vznik výroby 

ocelových kol je rok 1930, kdy jejich výroba začíná 

v podniku Vítkovické horní a hutní těţířstvo. Zde se vyráběla kola lehčího typu pro osobní a 

nákladní automobily.  

Poválečný růst poptávky měl za následek přestěhování výroby do nově vznikajícího 

závodu v Kunčicích, kde ve značné pozměněné podobě probíhá výroba autokol dodnes.  

Společnost Hayes Lemmerz Czech, s.r.o. byla zaloţena zakladatelskou listinou 

společností Nová Huť, a.s. 14. 1. 1993 a její původní název byl Autokola Nová Huť, a.s. . 

Po roce 1989, kdy došlo ke geopolitickým změnám ve střední a východní Evropě, se 

dostala společnost do značných existenčních problémů. Rozpadem východních trhů a 

neschopností prosadit své výrobky na západních trzích vystala nutnost spojení autokol se 

strategickým partnerem.  Byla přijata nabídka od firmy Hayes Wheels International, Inc., 

předního výrobce amerických kol. A tak v roce 1993 následoval vstup zahraničního partnera 

Hayes Wheels International, Inc.,  a tím vytvořily společný podnik  Hayes Wheels Autokola 

NH, a.s.. Strategický partner nejen s sebou přinesl potřebný kapitál, ale také otevřel cestu na 

nové trhy. Po koupi největšího evropského výrobce kol, firmy Lemmerz, společností Hayes 

Wheels International, Inc. došlo obecně ke změně 

názvu všech firem skupiny. Valná hromada dne 15. 

12. 1997 rozhodla, ţe i společnost v České republice 

bude přejmenována. Stalo se tak dne 7. 10. 1998,  kdy 

došlo k oficiální změně názvu na Hayes Lemmerz 

Autokola, a.s. . K další změně názvu došlo v 1.1. 

2011, kdy se spojili dva výrobci kol a to Hayes 

Lemmerz Autokola, a.s. a  Hayes Lemmerz Alukola. Nyní oba dvě firmy podnikají pod 

názvem Hayes Lemmerz Czech, s.r.o.. [10]                

Obr. 1 Logo firmy 

Obr. 2 Současný vzhled budovy firmy 
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1.1  FAKTA O FIRMĚ  

V současné době firma celkem zaměstnává 650 zaměstnanců, kteří pomocí výrobních 

technologií vyrobili v roce 2010 něco přes 7 milionu kol pro osobní automobily a 310 000 kol 

pro vysokozdviţné vozíky.    

Mezi základní sortiment této firmy patří výroba kol pro osobní automobily a pro 

vysokozdviţné vozíky (obr. 3). Kola pro osobní automobily jsou vyráběna převáţně z oceli a 

hliníku a kola pro vysokozdviţné vozíky jsou vyráběna z oceli. Kolo jako výrobek můţeme 

členit podle mnoha kritérií, základním kritériem jsou rozměry. Dalším kritériem můţe být 

účel pouţití, např. poţadavky vyplývající z konkrétního typu vozidla. 

 

Obr. 3 Ukázka hotových kol [10] 

 

Dále se budu věnovat pouze koly pro vysokozdviţné vozíky, protoţe problém, který 

budu řešit v diplomové práci, se týká právě jich. 

V současné době firma vyrábí 3 druhy kol pro vysokozdviţné vozíky. Jedná se o: 

- diskové kolo s třídílným plochým ráfkem; 

- diskové kolo s čtyřdílným plochým ráfkem s 5°dosedací plochou; 

- dělené kolo. 

Odběratelé kol pro vysokozdviţné vozíky jsou uvedeni na obrázku 4  v  Mapě 

zákazníků. 
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Obr. 4 Mapa zákazníků [10] 

  

1.2 SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY 

Pro zajištění poţadavků zákazníků na kvalitu vyráběných kol vznikl v roce 1993 spolu 

s podnikem také úsek řízení jakosti. Jeho hlavním úkolem bylo budování a řízení systému 

kvality v souladu s poţadavky zákazníků. Prvním a nejdůleţitějším krokem ke splnění těchto 

poţadavků byla certifikace dle ISO 9001 v roce 1996. Dalším úkolem útvaru řízení kvality 

byla certifikace dle norem pro automobilový průmysl VDA 6.1. Tato certifikace byla úspěšně 

provedena v roce 1997. V tomtéţ roce byla provedena také certifikace systému jakosti dle QS 

9000. S postupem času začaly vznikat nové poţadavky a to především v environmentální 

oblasti. Pro uspokojení těchto poţadavků na ţivotní prostředí proběhla v roce 1999 certifikace 

dle ISO 14 000:1997, která má tyto poţadavky v sobě zabudovány. V roce 2001 byla 

uskutečněna další certifikace, která zároveň pomohla k vývoji a zlepšení systému řízení 

kvality a to dle ISO/TS 16 949:1999. 

Systém pro zabezpečování jakosti a EMS je tvořen souborem organizačních, 

technických a právních předpisů, které jsou navzájem provázané a zároveň zabezpečují jakost 

výroby a výrobků ve všech fázích jejich tvorby včetně prevence a minimalizace dopadů na 

ţivotní prostředí. Systém jakosti a EMS v HLA je uplatňován v procesech, jeţ jsou rozděleny 
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do tří základních kategorií. Jedná se o hlavní, řídící a podpůrné procesy. Přehled procesů a 

vzájemné vazby jsou znázorněny na obrázku 5. [10] 

Schéma návaznosti procesů 

 

Řídící procesy 

 

Podpůrné procesy 

 

Obr. 5 Procesní mapa pro vývoj, výrobu a prodej ocelových kol [10] 
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Postupně, tak jak se vyvíjel systém jakosti ve firmě, tak se i současně vyvíjel i pohled 

zaměstnanců na výrobu kol. Jak se v čase všechno postupně měnilo a vyvíjelo, změnil se i 

pohled výroby z kvantitativního na kvalitativní. Nejdůleţitější byl ale přechod na zákaznicky 

orientovanou výrobu a právě z tohoto důvodu byly do výroby zakomponovány zvláštní 

poţadavky zákazníků, které jsou vyţadovány od GM, PSA, VW a dalších. Tyto poţadavky a 

především jejich plnění je pro firmu velmi důleţité. Zabezpečují jednak konkurenceschopnost 

a hlavně prosperitu. Důkazem toho, ţe firma plní všechny poţadavky stanovené zákazníkem, 

je získání ceny od zákazníka Ford za bezproblémové dodávky, co se týče kvality a servisu tzv. 

FORD EXCELENCE SILVER KWARD. Kvalita veškerého vstupního materiálu je 

zabezpečena na základě vybudování dobrých partnerských vztahů s dodavateli.    

Pozadu nezůstávají ani laboratoře a zkušebny, které se ve firmě nacházejí. Také i oni 

procházejí neustálým procesem zlepšování a zefektivňování všech činností, které provádějí. 

Proto, aby zlepšovali činnosti, které provádějí, a odbornou způsobilost zaměstnanců, kteří zde 

pracují, spolupracují s akreditovanými laboratořemi a zkušebnami. Dále se podílí také na 

vývoji nových projektů diskových kol. 

Prvky, které ovlivňují výrobní proces, a tím se stávají důleţitými body, které vymezují 

směr vývoje, jakým se bude ubírat, jsou: dokonalá bezpečnost jak vlastních zaměstnanců, tak 

i konečných spotřebitelů, kvalita, dodávky, eliminace ztrát a sníţení variability. [10] 
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2.  TEORIE K SIX SIGMA 

Six Sigma se poprvé objevila ve firmě Motorola v 80. letech a za vynálezce konceptu 

je povaţován Bill Smith. Ale principy této metodiky se datují aţ do roku 1809. V té době 

německý matematik Carl Frederick Gauss představil svůj koncept normální křivky. Dalším 

důleţitým mezníkem byl rok 1920, kdy Walter Shewhart vyvinul teorii statistického řízení 

procesů. Tato teorie vychází z předpokladu, ţe pokud, je proces v rozmezích 3 Sigma od 

svého průměru, je vše v pořádku, ale pokud dojde k překročení 3 Sigma, pak vyţaduje proces 

opravu. Lze tedy říci, ţe Six Sigma se vyvíjela postupem času, aţ nabyla podoby, jak ji známe 

dnes. Bill Smith tedy ve skutečnosti nevynalezl novou metodu, ale posbíral pouze všechny 

doposud známé nástroje managementu kvality a sloţil z nich převratnou metodu, která 

překonala veškeré své předchůdce. 

Jedním z důvodů proč Motorola pouţila metodu Six Sigma byli stíţnosti a reklamace 

klientů. Ti sice byli spokojeni s produkty, ale uvítali by ještě lepší kvalitu nabízených sluţeb. 

Dále zde byla poloţena otázka „Jak se na trhu udrţet?“, protoţe konkurenti z Japonska 

postupně ujídali podíl na trhu. 

Postupem času jak se firma rozšiřovala, dodala metoda Six Sigma firmě novou 

dynamiku. Původní cíl desetinásobného zlepšení za 5 let byl překryt cílem desetinásobného 

zlepšení během dvou let neboli stonásobné zlepšení za 4 roky. Velmi velká pozornost se 

zaměřovala na zlepšování postupů a produktů.  

Velmi významnou rolí zde hraje i fakt, ţe koncept nového přístupu ke zlepšování 

procesů přijal a podporoval i ředitel Motoroly Bob Galvin. Tato koncepce se díky tomu brzy 

stala hlavní filozofií společnosti. Základní myšlenky koncepce byly dále rozpracovány a dnes 

tvoří systém, který je začleněn do organizační struktury Motoroly. Tento systém je nadále 

rozvíjen a schopný absorpce nových poznatků a zkušeností s řízením procesů. 

Motorola si nechala Six Sigmu zaregistrovat jako obchodní značku a odhaduje, ţe za 

20 let se jí díky této metodě podařilo ušetřit 17 miliard dolarů. Mezi další firmy, které převzali 

tuto metodu, patří Allied Signal, Kodak a General Electric. A právě ředitel firmy General 

Electric se nejvíce zaslouţil o to, ţe se Six Sigma dostala do podvědomí mnoha manaţerů 

amerických firem. [1]; [2]; [16]; [20] 
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2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O METODĚ SIX SIGMA 

V posledních letech došlo k mnoha změnám především ve zvýšení nároků na výkonnost 

procesů z důvodu nárůstu sériové výroby. Jedna z filosofií a metod, která se osvědčila, pro 

zlepšování výkonnosti procesů byla Six Sigma. Mnozí tvrdí, ţe se jedná o převrat ve 

zvyšování efektivnosti procesů, jiní si zase myslí, ţe se nejedná o nic nového. V současnosti 

existuje mnoho názorů co Six Sigma je. Six Sigma můţeme chápat jako: 

- manaţerskou filosofii, která umoţňuje společnostem dosahovat zisk a maximální 

spokojenost zákazníka. Je zaloţena na promyšleném vyuţívání metod a nástrojů ke 

zlepšení stávajících procesů i k navrhování nových produktů tak, aby v nich nevznikaly 

chyby a odpovídaly poţadavkům zákazníka. [25] 

- vysoce technologickou metodu pouţívanou inţenýry a statistiky k jemnému doladění 

výrobků a procesů. [25] 

- uskutečňování rozsáhlé změny firemní kultury s cílem dosahovat lepšího uspokojování 

zákaznických potřeb, vyšší ziskovost a konkurenceschopnost. [25] 

- úroveň kvality procesu nebo produktu, která připouští na jeden milion příleţitostí 

maximálně 3,4 chyb. [25] 

Pouţití metodiky Six Sigma je velmi rozmanité. Mohou ji vyuţít všechny podniky bez 

ohledu na velikost či obor podnikání. Lze ji aplikovat na jakýkoliv proces v rámci výrobní i 

nevýrobní společnosti. Pomáhá nám tedy dosáhnout skutečného a trvalého zlepšení výkonu a 

spokojenosti zákazníka ve všech oblastech. Představuje systematický přístup ke kvalitě, která 

cíleně hledá rezervy v procesech. Je zaloţena na porozumění potřeb zákazníků, 

disciplinovaném pouţívání faktů, dat a statistických analýz.  Samotný pojem „Six Sigma“ 

představuje statistický přístup ke kvalitě s cílem dosáhnout rozpětí šesti sigma mezi dolním a 

horním limitem. Dosáhnout "cíle Six Sigma" tedy znamená, ţe podnikový proces nesmí 

produkovat více neţ 3,4 defektu na milion případů. [1]; [13] 

Jako kaţdá metoda tak i Six Sigma má své přínosy. Pokud je Six Sigma správně 

aplikovaná povede to zajisté k redukci neţádoucí variability podnikových procesů, čímţ 

dochází ke zvýšení stability procesů. Zabezpečuje trvalý úspěch společnosti na trhu pomocí 

nepřetrţité inovace a reorganizace. Dalším důleţitým přínosem jsou výkonnostní cíle, které 

umoţňují dosahování vynikajících výsledků vůči zákazníkům nejen tím, ţe podnik bude 

dodávat bezchybné výrobky anebo sluţby ale i tím, ţe se naučí věnovat pozornost potřebám 
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zákazníků a co je pro ně důleţité. Propaguje také pravidelné vzdělávání zaměstnanců a s tím i 

spojené sdílení informací, znalostí a nápadů. Mezi další přínosy se řadí značné úspory, 

zvýšení produktivity, sníţení výskytu vad, strategické změny ve společnosti, atd. [1]; [23] 

Závěrem této kapitoly je nutno říci, ţe Six Sigma je především filosofie a kultura, která 

vede firmy k dokonalosti. Moţná slovo dokonalost je pro někoho silným slovem a 

nepředstavitelným cílem, ale právě nízké cíle vedou k nízkým výsledkům a to pro někoho, 

kdo chce být úspěšný, není dostačující. Úspěch této metody je především závislý na lidech na 

jejich důslednosti a profesionalitě. [22]; [23] 

2.2 KDY NENÍ METODA SIX SIGMA VHODNÁ? 

Metoda Six Sigma můţe být pouţita k dosaţení určitého stavu, ale stejně tak můţe být 

vyuţita k uskutečnění dílčích projektů. Tak jako kaţdá metoda tak i tato je v určité situaci 

vhodná a v jiné zase ne. A kdy není metoda Six Sigma vhodná? Metoda Six Sigma není 

vhodná v těchto případech: 

1) Zavedení metody vyţaduje určité mnoţství investic, a v případě, ţe si organizace není 

jistá návratností, měla by zavedení metody odloţit aţ do doby, kdy si bude jistá, jak a 

kdy se jí investice vrátí. 

2) V kaţdé organizaci můţe být pouze určitý počet změn. Jsou – li lidé a zdroje 

v organizaci doslova změnami zavaleni, nemá smysl do toho všeho ještě zavádět 

metodu Six Sigma. 

3) Jestliţe je firma schopna efektivní výkonnosti a průběţného zdokonalování a nakládá se 

systémy a prostředky pomocí nichţ řeší problémy a zpracovává projekty, pak metoda 

Six Sigma takovéto firmě moc neprospěje. [1] 

2.3 ROLE PRACOVNÍKŮ 

Metodika Six Sigma je zaloţena na týmové práci a v některých případech vyţaduje 

dokonce i spolupráci všech zainteresovaných stran. Proto, aby vše proběhlo hladce, je nutné 

stanovit jednotlivé specialisty definované jako Six Sigma hráče. Tito Six Sigma hráči mají 

stanovené své odpovědnosti a pravomoci, pomocí nichţ plní zadané úkoly. 
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Šampion 

Tento pracovník je vedoucí celého projektu Six Sigma a je pověřen jeho řízením. Je 

zpravidla vybrán z řad vrcholového vedení. Zabývá se především stanovováním projektů a 

jejich cílů zlepšení. Provádí strategické vedení absolventů Black Beltů, poskytuje jim rady a 

podporuje jejich činnost. Věnuje se také odstraňováním bariér, které brání úspěšnému rozvoji. 

[18] 

Master Black Belt 

Master Black Belt je partnerem Šampiona a pomáhá mu při výběru projektu. S tím 

souvisí i nutná znalost podnikové strategie a celková přehlednost o podniku. Má dostatečné 

mnoţství znalostí a informací, aby mohl trénovat Black Belty. Zároveň také vytváří a 

realizuje školení pro různé organizační úrovně a snaţí se přenášet informace o nejlepších 

zkušenostech napříč celým podnikem. [18] 

Black Belt 

Black Beltové jsou schopni řídit a vést týmy. Podporují myšlenky šampionů a 

v případě potřeby je ţádají o pomoc. Dokáţou ovlivňovat ostatní pracovníky bez přímé 

formální autority tím, ţe jsou pro věc nadšeni a dokáţou motivovat ostatní. Působí jako 

experti na strategii Six Sigma, kteří učí a trénují metody a nástroje právě strategie Six Sigma. 

[18] 

Green Belt 

 Green Belti jsou pracovníci, kteří mají zhruba poloviční trénink v porovnání s Black 

Belty. Jsou to pracovníci, kteří vykonávají běţné pracovní povinnosti a přibliţně 20% 

z pracovní doby věnují řešením projektů. Tito pracovníci se vybírají z řad středního 

managementu nebo ze specialistů. [18] 

2.4 METODIKA SIX SIGMA  

Metodika Six Sigma má mnoho různých metod pro zlepšování. Mezi něţ patří také 

DMAIC a DMADV. Kde DMAIC slouţí především pro odhalování a řešení problémů 

existujícího procesu. Zatím co DMADV se snaţí problémům předcházet. Zaměřuje se 

především na marketing a design. 
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2.4.1 Metoda DMAIC 

Tím, ţe se Six Sigma zabývá neustálým zlepšováním, pak je i jasné, ţe i samotná 

metoda DMAIC má mnoho společného s Demingovým cyklem PDCA. Jedná se vlastně o 

jakýsi zdokonalený PDCA cyklus. Oba dva cykly jsou znázorněny na níţe uvedených 

obrázcích (obr. 6). [3] 

             

Obr. 6 PDCA cyklus a cyklus DMAIC  

 

2.4.1.1 Fáze definování 

Tato fáze se zaměřuje na definování cílu projektu, jeho rozsah a popisuje také stav, 

kterého má být dosaţeno. Jinak řečeno popisuje se proces, který má být zlepšen (nejčastěji se 

zaměřuje na dosaţení lepší úrovně variability). Sestavuje se také plán jednotlivých činností, 

pomocí něhoţ je postupně odstraňován problém. K tomu, aby mohla být tato fáze realizována, 

je nezbytné získat informace o procesu a jeho zákaznících.  

Tato fáze uvozuje úspěšný Six Sigma projekt. Pomáhá zodpovědět na čtyři základní 

otázky: 

1) Na jaký problém nebo příleţitost bychom se měli zaměřit? 

2) Jaký je náš cíl? (jakých výsledků bychom chtěli dosáhnout a do kdy?) 

3) Kdo je zákazníkem, kterému poskytujeme sluţby či produkty a jakým způsobem je 

tímto problém ovlivněn? 

4) Jaký proces vlastně prověřujeme?  [1] 

 

Plan 

Do Check 

Act 
Define 

Measure 

Analyse 

Improve 

Control 

  PDCA cyklus 
  DMAIC cyklus 
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Výstupem z této fáze by mělo být: 

- jasně definovaný cíl projektu včetně ekonomického zhodnocení; 

- sestavený tým; 

- základní schéma zlepšování procesu (vývojový diagram, SIPOC); 

- pojmenování vstupů a výstupů procesu; 

- seznam poţadavků a očekávání zákazníků; 

- rozpočet. [25] 

Popis vybraných nástrojů 

SIPOC 

Diagram SIPOC slouţí pro mapování procesu od dodavatele po zákazníka. Je velmi 

často pouţívanou technikou řízení a optimalizace procesů. Jednotlivá písmena v názvu 

znamenají: 

S – dodavatelé (suppliers) – dodávají klíčové informace, materiály nebo jiné zdroje; 

I – vstupy (inputs) – dodávané zdroje; 

P – proces (process) – transformace vstupů na výstupy, při současném spotřebovávání zdrojů; 

O – výstupy (outputs) – konečné výsledky procesu; 

C – zákazník (customer) – příjemce hodnoty výstupu procesu; 

 

Obr. 7 Diagram SIPOC 

 

Výhody: 

- lze pouţít u procesů všech rozměrů; 

- zachovává přehlednost celého obrazu, ke kterému je pak moţné přidávat jednotlivé 

podrobnosti; 

Suppliers Inputs Process Outputs Customer 



 

 

13 

 

- zobrazuje činnosti v jednom jednoduchém grafu i přesto ţe činnosti překračují funkční 

hranice. 

Propojením jednotlivých diagramů na místě, kde se výstup stává vstupem 

následujícího procesu, vznikne obecný a komplexní diagram všech procesů ve firmě. [1] 

2.4.1.2 Fáze měření 

Fáze měření začíná sběrem dat z jednotlivých procesů. Následně se data zpracují a 

získají se informace o současné situaci procesu, o současné produkci a její kvalitě. Zmapuje 

se tak, aby se obdrţely základní údaje o aktuálním výkonu, aby se mohla identifikovat oblast 

problémů. Zároveň se také musí zabezpečit vyhovující úroveň sběru dat a určit zda daný 

měřící systém je vhodný a dostačující.  

Během této fáze se tedy začínají hledat skutečné příčiny daného problému, coţ je pak 

náplní fáze Analýza. Fáze měření nám odpovídá na dvě klíčové otázky: 

1) Jaká je příčina a rozsah problému? Jaké výstupy a body uvnitř procesu vypovídají o 

výkonnosti procesu? 

2) Jaká další klíčová data nám mohou pomoci rozloţit problém na podrobnější 

komponenty a identifikovat tak hlavní příčiny? [1] 

V této etapě se pouţívají statistické nástroje a nástroje managementu kvality. Mezi 

nejvíce pouţívané patří např. brainstorming, vývojový diagram, diagram příčin a následků, 

korelační diagram, apod.   

Výstupy z fáze Měření: 

- zpřesnění cílu projektu na základě dat; 

- soubor dat, která popisují současný stav; 

- ověření měřící metody. [25] 

Vyhledávání vad a následné sniţování jejich počtu je to na co se Six Sigma ve fázi 

měření zaměřuje. Stejně tak jako u jiných měření tak i tady se setkáváme s chybovostí. Proto, 

abychom se mohli zabývat měření chybovostí, je nutné objasnit několik pojmů. 
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Jednotka – pozorovaná poloţka, konečný produkt nebo sluţba zákazníkovi (auto, hypoteční 

úvěr). 

Vada – situace, kdy se nepodařilo dostát očekáváním zákazníka nebo dosáhnout 

výkonnostního standartu (netěsnící převodovka, děravý deštník). 

Vadná – jednotka, ve které se vyskytla alespoň jedna vada. 

Příležitost výskytu vady – na většinu produktů a sluţeb klade zákazník více poţadavků. 

Nastává tedy i více moţností či příleţitostí k tomu, aby vznikla vada. [1] 

MĚŘENÍ VÝKONNOSTI PROCESU 

Hodnocení vadných jednotek a konečného výnosu  

Kaţdá vada na produktu či činnosti je závaţná a právě z tohoto důvodu je i tento 

ukazatel velmi důleţitý. Pro kvantifikaci vadných jednotek se nejčastěji pouţívají následující 

ukazatele: 

Podíl vadných jednotek – udává číselný nebo procentní podíl zkoumaných jednotek, u nichţ 

došlo k jedné nebo více chybám. Vzorec pro výpočet podílu vadných jednotek je uveden níţe. 

 výstupunajednotek pocet 

jednotek ých pocet vadn
jednotek vadných Podíl 

        

 

Konečný výnos (Yfinal) – jeho hodnota vyjadřuje, jaký je podíl bezchybně vyrobených nebo 

obslouţených jednotek vzhledem k rozsahu celého souboru. Vypočítá se podle níţe 

uvedeného vzorce. 

   
jednotek   vadných podíl 1Y final    

 

Hodnocení vad 

Počet vad na jednotku (DPU) – vyjadřuje průměrný počet vad všech druhů vztaţený 

k celkovému počtu jednotek v souboru.  

 výstupunajednotek pocet 

 výstupu na pocet vad celkový
DPU 

                         

 

(1) 

(2) 

(3) 
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Hodnocení příleţitosti výskytu vady 

Hlavní předností metody Six Sigma je moţnost přizpůsobit měření sloţitosti procesu 

počtu příleţitostí, během nichţ můţe dojít ke vzniku vady. Pomáhá nám tedy k tomu, 

abychom mohli porovnávat výkonnost procesu či produkty různé sloţitosti. Nejprve se 

vytvoří seznam druhů vad, následně se určí, které vady jsou důleţité a rozhodující z hlediska 

zákazníka a nakonec se porovná zvolený počet příleţitostí k výskytu vady s jinými standardy. 

Počet vad na příležitost (DPO) – jedná se o počet vad vztaţených na celkový počet 

příleţitostí k výskytu vady v celé skupině. 

típríležitospocet  jednotek pocet 

 pocet vad
DPO




                                  

 

Počet vad na milion příležitostí (DPMO) – počet vad, který nastane při jednom milionu 

příleţitostí. 

610 DPODPMO                                                                         

Hodnota Sigma (ukazatel Z) – je měřítkem výkonnosti procesu. Odečteme ji z hodnoty 

DPMO pomocí převodních tabulek. 

Popis vybraných nástrojů  

BRAINSTORMING 

Brainstorming v českém překladu znamená bouře mozků. Jedná se o techniku 

generování nápadů na dané téma. Obvykle probíhá ve skupině a předpokládá se, ţe lidé ve 

skupině na základě podnětů od ostatních vymyslí co nejvíce nápadů. Cílem je tedy získání co 

největšího počtu nápadů řešeného problému. Čím více nápadů bude, tím je větší 

pravděpodobnost, ţe budou mezi nimi i takové, které povedou k vyřešení daného problému.  

VÝVOJOVÝ DIAGRAM 

Vývojový diagram slouţí k názornému grafickému zobrazení posloupnosti a vzájemné 

návaznosti všech kroků určitého procesu. Lze ho vyuţít k popisu jakéhokoliv procesu, 

přičemţ se můţe jednat jak o existující, tak o teprve navrhovaný proces. [3] 

(4) 

(5) 
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DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKU 

Diagram příčina a je grafický nástroj pro analýzu příčin určitého následku. Tento 

nástroj by měl být pouţitý tam, kde problémy mohou být vyvolány více příčinami. 

Zpracovává se v týmu za pomocí brainstormingu. Stejně tak jako je vývojový diagram 

pouţitelný jak u stávajících procesů, tak i u navrhovaných procesů můţe být Diagram příčin a 

následků pouţitý při hledání řešení reálných problému, tak i pro hledání řešení potenciálního 

problému.   

Jednotlivé příčiny určitého problému jsou zařazovány do jednotlivých kategorií. 

Nejčastěji se volí tyto kategorie: materiál, zařízení, metody, lidé a prostředí. 

Pro vyhodnocení nejdůleţitějších příčin posuzovaného následku se nejčastěji pouţívá 

Paretova analýza. [3] 

2.4.1.3 Fáze analýzy 

Fáze analýzy zkoumá detailněji data, která se získala ve fázi měření. Cílem této 

analýzy je nalézt příleţitosti ke zlepšování, tedy hlavní příčiny problémů jakosti a potvrdit 

jejich přítomnost pomocí vhodných nástrojů pro analýzu a přijmout opatření k jejich 

odstranění a zajistit, aby se nemohly opakovat. 

Ve fázi analýzy se pouţívají nejen matematicko-statistické nástroje, ale také i nástroje 

plánování jakosti.  Mezi matematicko-statistické nástroje patří například regresní analýza, 

DOE, statistické testy apod. Nástroje plánování jakosti, které se pouţívají v této fázi, jsou 

například FMEA a Paretův diagram. 

Výstupy z fáze Analýzy: 

- popis vztahu mezi vstupy procesu a jeho výstupem (diagram příčin a následků); 

- model procesu (například v podobě matematického vztahu); 

- ověření vztahu příčina následek. [25] 
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Popis vybraných nástrojů 

METODA FMEA 

Metodu FMEA lze definovat jako týmovou analýzu moţností vzniku vad u 

posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika a návrh a realizaci opatření vedoucí ke 

zlepšení jakosti návrhu. Rozeznáváme dva druhy FMEA a to FMEA návrhu výrobku pro 

analýzu návrhu výrobku, jejich prvků a částí a FMEA procesu pro analýzu procesů, v nichţ 

výrobky vznikají. Tuto metodu lze ale také pouţít při analýze návrhu sluţby, systému nebo 

procesu řízení jakosti.  

Metoda FMEA lze pouţít jak u nových inovovaných výrobků nebo procesů ale stejně 

tak lze pouţít u stávajících výrobků a procesů. Pokud ji budeme aplikovat na nové výrobky 

nebo procesy pak by měla být zahájena s dostatečným předstihem, aby se stihla realizovat 

navrţená patření do plánovaného zahájení výroby. [1] 

DOE 

Tato metoda je zaloţena na testech statistické významnosti a korelační a regresní 

analýze. Slouţí k testování a optimalizaci výkonnosti procesů, produktů, sluţeb nebo řešení. 

Pomáhá zjistit více o chování produktu nebo procesu za různých podmínek. DOE umoţňuje 

řízený sběr dat pro získání maximálního mnoţství závěrů a údajů. [1]  

PARETŮV DIAGRAM 

Paretův diagram je grafický nástroj. Vychází z myšlenky, ţe 80% veškerých problémů 

je způsobeno jen 20% příčin. Toto tvrzení se obecně označuje jako Paretův princip nebo jako 

Paretovo pravidlo. Toto pravidlo rozděluje příčiny na ţivotně důleţitou menšinu a uţitečnou 

většinu.  Ţivotně důleţitá menšina by se měla hlouběji analyzovat a následně by se měla 

odstranit nebo alespoň minimalizovat. 

TESTY 

Neţ se začne provádět testování, je nutné stanovit předpoklad, který chceme ověřit. 

Tento předpoklad se nazývá nulová hypotéza H0. Ověřování platnosti H0 se nazývá testování 
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nulové hypotézy. Pro případ, ţe by nulová hypotéza neplatila, je nutné stanovit ještě 

alternativní hypotézu H1.  

Postup testování 

1. formulace nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy H1 

2. výpočet testovacího kritéria T 

3. nalezení kritické hodnoty K pro hladinu významnosti p 

4. porovnání K a T, ponechání nebo zamítnutí H0 

Kritická hodnota K rozdělí obor hodnot náhodné veličiny T na dvě části: 

- kritický obor W 

- obor přijetí V 

Je-li T>K neboli T patří do W, H0 se zamítá 

Je-li T<K neboli T patří do V, H0 se nezamítá 

Při testování můţe dojít k těmto chybám: 

a) zamítneme hypotézu, která platí, tzv. chyba prvního druhu 

b) přijmeme hypotézu, která neplatí, tzv. chyba druhého druhu [4] 

ANOVA 

Analýza rozptylu umoţňuje vhodným rozkladem rozptylu zjistit, co je hlavním 

zdrojem variability. Na základě získaných informací pak lze rozhodnout, které faktory mají 

největší vliv na sledovaný ukazatel kvality. Rozeznávám jednoduché a dvojné třídění. O 

jednoduchém třídění jde tehdy, pokud sledujeme ukazatel kvality y v závislosti na jednom 

faktoru. Dvojné třídění je tehdy, kdyţ ukazatele kvality y mohou ovlivnit dva znaky. [5] 

2.4.1.4 Fáze zlepšování 

Základem fáze Zlepšování je odstranění skutečné příčiny dané vady. Součástí 

zlepšování by mělo být i zlepšení nákladů a přínosů pro zákazníka. Navrţená a realizovaná 

opatření by měla být prověřena, zda se dostavil přepokládaný efekt za provozních podmínek. 
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Veškerá práce, která byla v předchozích fázích odvedena, se právě v této fázi 

zuţitkuje. Ovšem výhody Six Sigma projektu mohou být výrazně omezeny z důvodu 

nedostatku kreativity, neschopnosti důkladně promyslet řešení, hazardní implementace a 

odmítání organizačních změn. Naštěstí většina týmů nachází po ukončení kopáčských prací 

nový zdroj energie, kdyţ začne uvaţovat o nejvhodnějších řešeních k implementaci zlepšení, 

jako například: 

- Jaké činnosti a nápady pomohou adresovat hlavní příčinu problému a dosáhnout 

vytyčeného cíle? 

- Které z nápadů reprezentují uskutečnitelná potenciální řešení? 

- Kterým z řešení se dosáhne vytyčeného cíle za nejniţších nákladů a nejmenších 

narušení obchodních činností? 

- Jak lze vybrané řešení otestovat, aby se zjistila jeho efektivita předem – a potom jej 

teprve permanentně implementovali do organizace.  

Ve fázi Zlepšení se hledají způsoby, jak prospěch ze snaţení, co nejvíc maximalizovat. 

Pokud lze nalezeným řešením napravit i další problémy, mělo by se toho vyuţít, za 

předpoklad ţe jsou rizika přijatelná. [1] 

Výstupy z fáze Zlepšování: 

- volba konkrétního řešení problému; 

- popis řešení; 

- plán realizace řešení; 

- ověření řešení; 

- vlastní realizace řešení. [25] 

V této fázi se nejčastěji pouţívají nástroje, jako jsou: SMED, Kaizen, TPM, nástroje 

štíhlé výroby, grafické analýzy, výběr optimální varianty, apod. 

Popis vybraných nástrojů 

SMED 

Single Minute Exchange of Dies je celý název metody, která je obvykle známá pod 

zkratkou SMED. Tento název se většinou do češtiny překládá jako Výměna nástroje během 
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jedné minuty. Cílem této metody je sníţit čas nutný pro nastavení a seřízení nástrojů z řádu 

hodin do řádu minut.  Metoda obsahuje 4 hlavní kroky: 

1) Analýza – analyzuje se proces výměny a seřízení tak, ţe se zapisují veškeré činnosti, 

které jsou nutné při výměně a seřízení včetně dob trvání těchto činností; 

2) Návrh řešení – přemísťují se nástroje, nářadí, změna technologie na rychlejší 

technologii, apod.; 

3) Realizace opatření ke zlepšení – navrţená opatření se realizují a u jednotlivých 

činností se porovnají časy trvání s časy získanými v kroku 1; 

4) Standardizace procesu – standardizace vhodná opatření formou změny stávajícího 

pracovního návodu na změnu nástrojů seřízení strojů. [18] 

KAIZEN 

Jedná se o metodu kontinuálního zlepšování, vyuţívajícího tvůrčího potenciálu všech 

pracovníků firmy. 

Tato metoda byla poprvé pouţita v Japonsku po druhé světové válce. Samotné slovo 

KAIZEN znamená změna k lepšímu, kde KAI představuje právě „změnu“ a ZEN lze přeloţit 

jako „k lepšímu“. Metoda vychází z myšlenky, ţe velkých změn lze dosáhnout malými kroky. 

ŠTÍHLÁ VÝROBA 

Štíhlá výroba se zaměřuje na eliminaci všech ztrát a činností, které nepřidávají 

hodnotu pro zákazníka. Jedná se o soubor nástrojů a principů, které se soustředí na výrobu. 

Mezi nástroje štíhlé výroby patří například 5S, MOST, TPM, FMEA, 7 nových a 7 základních 

nástrojů managementu jakosti, SMED apod. Cílem této metody tedy je sníţit zásoby i 

nadvýrobu, zredukovat průběţnou dobu výroby a zvýšit jakost. 

2.4.1.5 Fáze řízení 

Jedná se o závěrečnou fázi projektu DMAIC. V této fázi se zhodnocují výsledky 

z předchozích fází. Zjišťuje se, zda řešení daného problému je účinné. Stejnou metodou jakou 

jsme měřili ve druhém kroku, změříme nový stav a provedeme srovnání. Pokud je toto řešení 

daného problému účinné budeme jej chtít zachovat a ochránit proti setrvačnosti v chování lidí 
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i postupné erozi, která je v podnikovém prostředí běţná. Přijatá opatření je nutné také 

promítnout do dokumentace.   

Dále je nutné o řešení přesvědčit i ostatní. Abychom mohli řešení prodat, doporučuje se 

následující:  

- Pracovat s těmi, kdo procesy řídí. Pomáhá, jsou-li právě ti, kteří se podíleli na vzniku 

původních procesů.  

- Prezentovat fakta a údaje o projektu formou informačního panelu. Budeme-li schopni 

ukázat, ať jiţ formou slova či obrazu, jak prováděné změny pozitivně ovlivňují naše 

zákazníky, snáze pak přesvědčíme podnik o správnosti nového přístupu. 

- Jednat s pracovníky, kteří nový proces řídí či jsou do něj zapojeni, jako by to byli 

zákazníci.  

- Sdílet zásluhy o řešení a budování pocitu sounáleţitosti je vhodným nástrojem prodeje 

nové myšlenky, je to také realistický způsob zajištění spolupráce. [1] 

Základním cílem fáze Řízení je udrţení dosaţené úrovně výkonnosti procesu. To lze 

pomocí těchto tří kroků: 

1) Implementace takových opatření a kroků, které zachovají zlepšení. 

2) Stanovení zodpovědností vlastníků procesů a jejich vedení. 

3) Sledování výsledků a pravidelné poskytování zpětné vazby s cílem dosáhnout úrovně 

výkonnosti Six Sigma v celé společnosti. [1] 

Výstup z fáze Řízení: 

- srovnání stavu před a po realizaci na základě naměřených dat; 

- dokumentace nového stavu; 

- proškolení a informování zúčastněných; 

- plán kontrol, zásahu v nestandardních situacích; 

- monitorovací systém; 

- doporučení pro další zlepšování; 

- prezentace výsledků. [25] 

V této fázi se především pouţívají nástroje jako histogram, kontrolní listy, Poka-Yoke 

a standardizované předpisy. 
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Popis vybraných nástrojů 

POKA-YOKE 

Pomocí Poka-Yoke se odhalují chyby a přijímají se nápravy ještě před tím, neţ se 

dostanou a projeví u zákazníka. Tato metoda se také zároveň zaměřuje na lidskou chybu, 

která představuje riziko kaţdého procesu. Souhrnně by se dalo říci, ţe se jedná o systém 

neustálé zpětné vazby a okamţité reakce na danou situaci. 

HISTOGRAM 

Histogram je sloupcový diagram znázorňující rozdělení četnosti hodnot ve vhodně 

zvolených intervalech a je povaţován za základní grafický nástroj hodnocení shromáţděných 

údajů.[3] Poskytuje nám informace o struktuře naměřených dat.  Kde šířka histogramu 

charakterizuje variabilitu naměřených hodnot. Zatím co centrování histogramu charakterizuje 

střední hodnotu sledovaného znaku.  A v poslední řadě se také zabýváme při analýze tvarem 

histogramu. Tvar histogramu můţe odhalit některé vymezitelné příčiny variability.  

2.5 SIX SIGMA A STATISTIKA 

Za posledních několik let se výrazně změnili jak poţadavky, které mají uspokojit 

zákazníka, ale stejně tak se změnilo i jejich očekávání. V současné době uţ nechtějí, aby 

výrobky splňovali pouze předepsané specifikace, ale ţádají, aby výrobky měli přesnou 

předepsanou hodnotu, bez jakýkoliv tolerancí. Z toho vyplívá, ţe se podniky musí snaţit, aby 

jejich výrobní i nevýrobní procesy, vyráběli stabilní výstupy, tzn., aby výstupy měli neustále 

stejné parametry. Jinak řečeno snaţit se dosáhnout cílové hodnoty neboli středu tolerančního 

pole. Ale bohuţel tohoto ideálního stavu se za reálných podmínek nelze dosáhnout nejen 

z důvodu kolísání vstupů do procesu, nýbrţ i z důvodu samotného průběhu procesu. 

A právě z důvodu kolísání podmínek, za kterých probíhá realizace produktu má za 

následek to, ţe realizovaný produkt vykazuje rozptyl od středu tolerančního pole. [20] 

Rozloţení parametrů vyrobeného produktu od poţadované hodnoty, středu 

tolerančního pole se řídí zákonitostmi matematické statistiky. [20] V naprosté většině případů 

toto rozdělení odpovídá normálnímu rozdělení. [4] 
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Hustotu pravděpodobnosti normálního rozdělení můţeme vypočítat pomocí níţe 

uvedeného vzorce. 
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f(x)  –  četnost výskytu sledovaného výstupu  

x  –  hodnota sledovaného ukazatele kvality 

µ  –  střední hodnota sledovaného ukazatele kvality 

σ  –  směrodatná odchylka sledovaného ukazatele kvality 
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x  –  hodnota sledovaného ukazatele kvality 

µ  –  střední hodnota sledovaného ukazatele kvality 

σ  –  směrodatná odchylka sledovaného ukazatele kvality 

Grafem funkce f (x) je Gaussova křivka, která je znázorněna na obr.8.  Gaussova 

křivka je dána dvěma charakteristikami. První je charakteristika polohy µ (střední hodnota), 

která nám určuje polohu maximální četnosti výskytu sledované veličiny. Druhá je 

charakteristika variability σ (směrodatná odchylka), která nám definuje „štíhlost“ této křivky. 

[20] 

(6) 

(7) 
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Obr. 8 Gaussova křivka hustoty pravděpodobnosti 

 

Tabulka 1 znázorňuje vlastnosti Gaussovy křivky. Říká, kolik hodnot sledovaného 

ukazatele jakosti se vyskytuje v daném intervalu, pokud se hodnoty budou pohybovat od 

střední hodnoty (µ) v k-násobcích směrodatné odchylky (σ).                                           

                                                  Tab. 1 Výskyt hodnot v intervalech pro normální rozdělení 

Interval % hodnot leţících v intervalu 

µ±σ 68% 

µ±2σ 95% 

µ±3σ 99,73% 

µ±4σ 99,9937% 

µ±5σ 99,999943% 

µ±6σ 99,999998% 

To samé, akorát v grafické podobě znázorňuje i obr. 9. 

 

Obr. 9 Grafické znázornění vlastností Gaussovy křivky 
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2.6 HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI PROCESU 

Způsobilost procesu lze definovat jako schopnost procesu poskytovat výrobky, které 

splňují poţadovaná kritéria jakosti. Informace získané z hodnocení způsobilosti jsou důleţité, 

jak pro výrobce, tak pro zákazníka, neboť poskytují důkaz o tom, zda výrobek byl vyroben ve 

stabilních výrobních podmínkách zabezpečující pravidelné dodrţování předepsaných kritérií 

jakosti. 

K hodnocení způsobilosti procesu, se pouţívají indexy způsobilosti Cp a Cpk. Proto, 

abychom mohli tyto indexy spočítat, musí být dodrţeny dvě základní podmínky. První 

podmínkou je normalita dat. Tu lze ověřit pomocí mnoha jak grafických nástrojů tak i pomocí 

testů např. histogram, chí-kvadrát tes, Shapiro-Wilkův test apod. Druhou podmínkou je, ţe 

proces musí být ve statisticky zvládnutém stavu. Pro ověření této podmínky se pouţívají 

regulační diagramy. [3] 

Index způsobilosti Cp 

Index způsobilosti Cp  je mírou potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota 

sledovaného znaku leţela uvnitř tolerančních mezí. Lze ho stanovit pouze v případě, ţe jsou 

stanovené oboustranné toleranční meze. [3] 

                                        6

LSLUSL
C p


 , kde                                             (8) 

LSL – dolní toleranční mez 

USL – horní toleranční mez 

σ       - směrodatná odchylka 

 

Index způsobilosti Cpk 

Tento index, na rozdíl od indexu Cp, zohledňuje nejen variabilitu sledovaného znaku 

jakosti, ale i jeho polohu vůči tolerančním mezím. Charakterizuje tedy skutečnou způsobilost 

procesu dodrţovat toleranční meze. Jeho hodnota vyjadřuje poměr vzdálenosti střední 

hodnoty sledovaného znaku jakosti od bliţší toleranční meze k polovině skutečné variability 

hodnot. Lze ho stanovit v případě jednostranné i oboustranné tolerance. [3] 
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µ - střední hodnota sledovaného znaku jakosti 

Rozdíl mezi hodnotami obou indexů je tím vyšší, čím více je střední hodnota 

sledovaného znaku vzdálena od středu tolerančního pole. V praxi se tyto dva vzorce většinou 

nepouţívají, protoţe nejsou k dispozici parametry základního souboru – směrodatná odchylka 

a střední hodnota. 

Poţadavek na minimální hodnotu indexů způsobilosti stanovuje zákazník nebo je dána 

obligatorně. Zatím co dříve byl proces povaţován za způsobilý na úrovní 3σ dnes, jiţ to 

nestačí a vyţadují, aby byl minimálně na úrovni 4σ. V některých firmách je tento poţadavek 

daleko přísnější. Samotná firma Motorla a tudíţ i metodika Six Sigma vyţaduje, aby střední 

hodnota sledovaného znaku jakosti leţela od tolerančních mezí 6σ. To znamená, ţe takto 

způsobilý proces produkuje 2 neshodné výrobky na miliardu vyrobených.  

V praxi je ale nemoţné udrţet střední hodnotu sledovaného znaku jakosti ve středu 

tolerančního pole. Proto se ve skutečnosti připouští kolísání střední hodnoty procesu o 1,5σ 

(obr.10).  

 

Obr. 10 Koncept Six Sigma [2] 
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V takovém to případě nebývá hodnota indexu Cp=2 ale hodnota indexu Cpk se sníţí a 

dosáhne hodnoty 1,5, coţ signalizuje zhoršení. Pokud se ale horní a dolní mez shodují 

s odchylkou 6 , vykazuje Cpk hodnota 1,5 ještě tolerovanou změnou polohy procesu. Tento 

posun má ale ovšem vliv na DPMO, který se zvyšuje na hodnotu 3,4 mimo horní a dolní mez.  

[2]    
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3.  ANALÝZA VÝROBNÍHO PROCESU 

Kolo pro vysokozdviţné vozíky se skládá z několika částí, které jsou vyráběny na 

jednotlivých linkách. Tyto linky jsou uspořádány tak, aby se co nejméně manipulovalo 

s komponenty. Jednotlivé komponenty se mezi jednotlivými pracovišti přesouvají dvojím 

způsobem. Některé komponenty mezi některými pracovišti se ukládají do palet a následně se 

pak pomocí vysokozdviţného vozíku přesouvají na další pracoviště. Jiné komponenty se mezi 

jednotlivými pracovišti přesouvají pomocí pásového dopravníku. Po kaţdém zpracování jsou 

jednotlivé komponenty zkontrolovány a přesouvají se na další pracoviště. Kaţdý komponent 

je opatřen identifikačním číslem pro jednoduchou orientaci a zpětnou vazbu.  

Na níţe uvedeném obrázku (obr. 11) je znárodněno z čeho se kolo pro vysokozdviţné 

vozíky skládá. Taky tento obrázek rámcově znázorňuje schéma výroby tohoto kola.  

 

 

VÝROBA DISKU

VÝROBA 
RÁFEKU

VÝROBA 
ZÁVĚRNÉHO 

KRUHU

VÝROBA 
POSTRANNÍHO 

KRUHU

SVAŘENÍ DISKU 
S RÁFKEM

VÝROBA 
KLÍNOVÉHO 

KRUHU

KOMPLETACE 
KOLA

EXPEDICE

 

Obr. 11Rámcové schéma výroby kola 
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Podrobnějším popisem výroby jednotlivých komponentů se nebudu zabývat, protoţe 

to není předmětem mé diplomové práce. Jedinou výjimkou je výroba závěrného kruhu, kterou 

se budu zabývat. Jeho podrobnější popis je uveden zde. 

Závěrné kruhy se vyrábí z nízkouhlíkaté oceli. Tento materiál dodává dodavatel 

v blocích, které mají své identifikační číslo. Blok je tvořen několika svitky (obr. 12), které by 

měli mít stejné chemické sloţení, a tudíţ mají i stejné identifikační číslo.  

Před zahájením samotné výroby je celé zařízení zkontrolováno, seřízeno podle 

parametrů uvedených v návodu k obsluze a případně je opotřebené nářadí vyměněno. V první 

řadě musí operátor nasadit příslušný profil na odvíječku (obr. 13). Pak, se materiál pomocí 

podávacích rolek dostane aţ k rovnačce, kde se provádí rovnání profilu. 

 

                             

                            Obr. 12 Blok svitků                                                                       Obr. 13 Odvíječka svitků 

 

 

Nejdříve se provádí horizontální rovnání (obr. 14). Po horizontálním rovnání následuje 

vertikální rovnání (obr. 15), tak aby se odstranilo veškeré vnitřní pnutí. Dále se vloţí profil do 

skruţovacího stroje. Skruţovací stroj vytvoří kruh a zároveň jej ustřihne na poţadovanou 

délku.  
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                  Obr. 14 Horizontální rovnání                                               Obr. 15 Vertíkální rovnání 

 

 Po této operaci dochází ke kontrole šířky mezery na konci závěrného kruhu. Pokud 

tato mezera nevyhovuje předepsané hodnotě (kruh se více rozevře) je kruh dokulacen tak, aby 

vyhovoval (obr. 16). Nevyhovuje-li mezera u několika po sobě jdoucích kruhů je nutné 

zařízení znovu seřídit. Po kontrole šířky mezery následuje 100% kontrola vizuálních vad. Tu 

se kruhy rozdělují na dobré a zmetky. Dobré kruhy pokračují na stříhání zámku (obr. 17). Při 

stříhání zámku současně dochází také ke značení kruhu. V tomto značení je kromě dalších 

náleţitostí také uveden svitek, ze kterého byl daný krouţek vyroben. Následuje opět kontrola, 

ale tentokrát vnitřního průměru závěrného kruhu a kontrola kruhovitosti. 

  

                          Obr. 16 Dokulacení kruhu                                            Obr. 17 Zařízení ke stříhání zámku 

 

Postup při nevyhovujícím vnitřním průměru kruhu je obdobný jako u nevyhovující 

mezery. Jestliţe nevyhovuje, následuje dokulacení kruhu, tak aby vnitřní průměr kruhu 

odpovídal předepsané hodnotě. Tím se napraví i kruhovitost.  Dále se dobré kruhy uloţí do 

palety a pošlou na tepelné zpracování, kde se uloţí do košů (spodní, střední a horní) a vloţí do 
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pece. Jakmile se závěrné kruhy vrátí z tepelného zpracování, dochází znovu ke 100% kontrole 

jak vizuálních vad, tak i vnitřního průměru kruhu a šířky mezery. Pokud by vnitřní průměr 

kruhu nebo šířka mezery nebyly podle předepsaných hodnot, způsobilo by to problémy u 

spotřebitele při montáţi pneumatiky na disk. Závěrné kruhy se zde rozdělují na dobré, zmetky 

a opravitelné. U opravitelných dochází opět k dokulacování, tak aby vyhovovaly. Následně se 

kruhy navěsí a jdou do lakovny, kde se odmastí a nalakují. Na pracovišti svěšování jsou 

výrobky vizuálně kontrolovány a ukládány do palet nebo na válečkový dopravník ke 

kompletaci kol. 

3.1 KONSTRUKCE KOLA PRO VYSOKOZDVIŢNÉ VOZÍKY 

V této kapitole se nebudu detailně zabývat konstrukci všech částí kola, ale myslím si, 

ţe by bylo vhodné popsat, proč se skládá kolo z tolik částí a jaké mají tyto části funkce. 

Protoţe pneumatika, která patří na kola vysokozdviţného vozíku, je příliš tvrdá a 

nedala by se nasadit na klasické kolo, musí být kolo pro vysokozdviţné vozíky rozebíratelné. 

Z tohoto důvodu se kolo pro vysokozdviţné vozíky se skládá ze 4 částí. Mezi tyto části patří 

základ kola (disk + ráfek), klínový kruh, postranní kruh a závěrný kruh. Na obrázku 18 jsou 

znázorněny jednotlivé části kola. 

 

 

 

 

 

 

 

Disk s ráfkem jsou pomocí svařování k sobě připevněny. Jsou to jediné dvě části, které 

jsou nerozebíratelné a tvoří tak základ kola. Slouţí pro umístění pneumatiky na kolo. 

ZÁKLAD KOLA 

KLÍNOVÝ KRUH 

ZÁVĚRNÝ KRUH 

POSTRANNÍ KRUH 

                Obr. 18 Jednotlivé části kola 
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Závěrný kruh je něco jako pojistný krouţek. Tento krouţek se přetáhne přes postranní 

kruh a zapadne do připravené dráţky. Jeho hlavním úkolem je zajistit zbývající části proti 

pohybu viz. obrázek 19. 

 

           Obr. 19 Znázornění závěrného kruhu 

    

Postranní kruh slouţí pro dotvoření celkového vzhled kola. Jeho hlavní úkol je ale 

jiný. Slouţí především k tomu, aby pneumatika zůstala na svém místě.  

Posledním kruhem je klínový kruh. Tento kruh slouţí pro vyrovnání dosedací plochy 

na základě kola (obr. 20). Zároveň také napomáhá k tomu, aby všechny části, které nejsou 

pevně se základem kola spojeny, byly na svém místě. 

 

 

Obr. 20 Průřezový pohled na jednotlivé části kola 

     KLÍNOVÝ KRUH 

    ZÁVĚRNÝ KRUH 

 POSTRANNÍ KRUH 
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3.2 POPIS KONSTRUKCE ZÁVĚRNÉHO KRUHU 

Závěrný kruh je nejdůleţitější částí kola pro vysokozdviţné vozíky, protoţe 

zabezpečuje všechny ostatní části proti posunutí. Vyrábí se z oceli, která je dodávána ve 

svitcích. Na obrázku 21 je znárodněna konstrukce závěrného kruhu. Tento obrázek je doplněn 

také popisem jednotlivých parametrů, které se zde nacházejí, aby byl následujícím text dobře 

pochopen. Místo označené červeným kruhem se nazývá montáţním vykrojením nebo se 

označuje také jako zámek. Na dalších obrázcích je pak ukázáno, jak má vypadat dobrý 

závěrný kruh. Pro porovnání uvádím také špatný závěrný kruh. 

 

 

                                                          

Obr. 21 Konstrukce závěrného kruhu 

1 

1- Průměr kruhu 

2- Šířka kruhu 

3- Šířka mezery 

4- Značení – správnost a viditelnost 

5- Tloušťka kruhu 

6- Délka montáţního vykrojení 

7- Tloušťka montáţního vykrojení 
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4. IMPLEMENTACE SIX SIGMA  

Pro samotný projekt aplikace Six Sigma byl vybrán proces výroby závěrných kruhů, 

jehoţ hlavním cílem je sníţit počet neshodných výrobků. Tento proces byl vybrán z toho 

důvodu, ţe počet neshodných výrobků se v posledních měsících neúměrně zvedl. 

4.1 FÁZE DEFINOVÁNÍ 

Fáze definování je povaţována za nejdůleţitější fázi z celého cyklu DMAIC. Závisí na 

ní zejména úspěšnost celého projektu. Jedná se o fázi, kde stanovujeme, čeho chceme 

dosáhnout a pojmenováváme jednotlivé problémy.  

4.1.1 Definování projektu 

Výběr projektu, který bude řešen, nebylo pro samotnou firmu vůbec jednoduché. 

Musela být stanovena určitá kritéria, která měla pomoci vybrat ten projekt, který je pro 

samotnou firmu naléhavý. 

V tomto případě se postupovalo následně. Sesbíraly se projekty, které by připadaly 

v úvahu a následně pak pomocí diskuze a stanovených kritérií byl vybrán ten, který se jevil 

pro tu danou chvíli jako nejdůleţitější. Byl vybrán projet zabývající se problematikou výroby 

závěrného kruhu. Jedná se o problém, vysokého počtu neshodných závěrných kruhů po 

tepelném pracování. Bude zkoumáno, zda blok, ze kterého je materiál vyráběn, tavba, anebo 

koš (spodní, střední horní), ve kterém jsou dané výrobky uloţeny při tepelném zpracování má 

vliv na počet neshodných jednotek. 

4.1.2 Stanovení týmu 

K tomu, aby mohl být proveden jakýkoliv projekt je zapotřebí sestavit tým. Stejně tak 

to vyţadují i projety Six Sigma. Sestavení týmu, nebo spíše výběr jednotlivých členů do 

týmu, je velmi důleţité z hlediska úspěšnosti implementace metody Six Sigma.  

Tak jak nám to napovídá samotná metoda, resp. postup metody, byl po dlouhém 

přemílání vytvořen tým, který se skládal ze tří členů. Ing. Vladimír Škuta je champion a tedy 

vlastníkem procesu. Dalším členem týmu byl pan Radomír Poloch, který zastával funkci 

sponzora. Poslední místo v týmu jsem obsadila já – Radka Hajdová a byla jsem pověřena 

vedením projektu.  
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Všichni pracovníci, kteří se projektu zúčastnili, jiţ v minulosti prošli jedním nebo 

několika školeními co se týče metody Six Sigma.  

4.1.3 Zmapování procesu 

Pro správné pochopení samotného procesu výroby závěrných krouţků je nutné jeho 

důkladné zmapování. Získáváme tím určité informace, které vypovídají o samotném procesu. 

Pro tento účel nám velmi vhodně poslouţí diagram SIPOC, který zachycuje všechny 

významné kroky v procesu a zároveň také zohledňuje vzájemné vazby jednotlivých kroků. 

Samotný diagram SIPOC je znázorněn v tabulce 2. 

 

Tab. 2 SIPOC diagram 

DODAVATELÉ VSTUPY PROCES VÝSTUPY ZÁKAZNÍK 

Sklad 
Materiál:  

 
Dobrý kruh 

Úsek 

kompletace 

kol 

Svitek 

Úsek 

technologíí 

Zařízení: 

Odvíječka 

Rovnačka 

horizontální 
Špatný kruh Úsek oprav 

Rovnačka 

vertikální 

 

Sklad odpadu 

Skruţovačka  

Zařízení pro 

dokulacování 

Střihačka 

zámku 

Předák 

Obsluha: 

Manipulace s 

komponentem 

Příprava linky 

před výrobou 

Kontrola 

parametrů 

Nasazení profilu 

Stříhání zámku 

Skruţování a 

stříhání na míru 

Rovnání profilu 

 

Kontrola kruhu 

Tepelné 

zpracování 

Kontrola kruhu 
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 Pro lepší grafické znázornění posloupnosti a vzájemné návaznosti všech kroků byl 

diagram SIPOC doplněn ještě o vývojový diagram výroby závěrných kruhů. Tento vývojový 

diagram je znázorněn na obrázku 22.  Podrobný slovní popis tohoto procesu je uveden 

v kapitole 3. 
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Začátek

Odběr výchozího materiálu

Rovnání materiálu

Skružování a stříhání na míru

Kontrola šířky mezery

Shoda s požadavky?

Kontrola vizuálních vad

Shoda s požadavky?

Stříhání zámku a značení

Kontrola vnitřního průměru 

závěrného kruhu

Shoda s požadavky?

Tepelné zpracování

Výstupní kontrola kruhu

Shoda s požadavky?

Lakování

Lze opravit?

Vyřazení

Lze opravit?Oprava

Lze opravit?Oprava

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

NE

Výstupní kontrola

Shoda s požadavky?

Uložení do meziskladu

Konec

ANO

NE

Oprava

Lze opravit?Oprava

ANO

NE

 

Obr. 22 Vývojový diagram procesu závěrných kruhů 
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4.1.4 Stanovení poţadavků zákazníka a CTQ 

Závěrný kruh, jak uţ bylo výše napsáno, je součástí určitého celku, který se skládá 

z více dílů. Tento závěrný kruh, je poslán k montáţní lince, kde dochází ke kompletaci kola. 

Montáţní linka je v tomto případě interním zákazníkem závěrného kruhu. Z montáţní linky 

odchází finální výrobek – kolo pro vysokozdviţné vozíky přímo k externímu zákazníkovi 

tedy k objednavateli.  

Interní zákazník v tomto případě montáţní linka ţádá výrobky, které odpovídají 

poţadavkům uvedené v normativech, poţadavcích zákazníka a technologických předpisech. 

Jinak řečeno na montáţní linku se dostane pouze takový závěrný kruh, který bude bez 

jakýchkoliv deformací, bude mít odpovídající šířku mezery mezi konci závěrného kruhu. 

Dalšími poţadavky jsou odpovídající vnitřní průměr závěrného kruhu a správně vystřiţený 

zámek.  Kromě rozměrových poţadavků je i zde poţadavek na vizuální vzhled, kdy kruh musí 

být bez různých škrábanců apod. 

Klíčové výstupy (CTQ) jsou měřitelné charakteristiky procesu, které musí být 

dosaţeny, aby byly splněny poţadavky zákazníka, a zároveň musí být také ve shodě s cílem 

projektu. Cílem projektu je sníţení počtu neshodných výrobků, které vznikají po tepelném 

zpracování u závěrného kruhu, tedy rozevření kruhu, na nulovou úroveň. 

4.2 FÁZE MĚŘENÍ 

V této fázi dochází ke sběru dat o aktuálním stavu. Pomocí týmu bylo rozhodnuto, jak, 

kde a kdy bude prováděn sběr adekvátních dat.  

4.2.1 Stanovení sledované veličiny 

Jakýkoliv škrábanec či odchylka od daných parametrů způsobí, ţe daný výrobek není 

ve shodě s poţadavky, tudíţ výrobek neodpovídá poţadované kvalitě. Takový výrobek se 

označuje za neshodný neboli zmetek. Tento výrobek můţe zákazníkovi způsobit nepříjemnou 

situaci. Nemusí jej přímo ohrozit na ţivotě, ale můţe to mít za následek zkrácení doby 

ţivotnosti daného komponentu.  A právě z tohoto důvodu, je jakákoliv odchylka od direktiv, 

nepřijatelná. 

Z výše uvedených důvodů jsem zvolila sledovaným výstupem celkový počet 

neshodných výrobků a procento neshodných výrobků. 
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4.2.2 Vytvoření operační definice 

Neshodný závěrný kruh je takový, který neodpovídá příslušnému výrobnímu výkresu 

a vizuálnímu vzhledu. 

Výrobní výkres udává 

- kruhovitost a rovinnost kruhu 

- průměr kruhu 

- šířku mezery 

- velikost zámku 

- tloušťku a šířku kruhu 

Dále musí být bez jakýchkoliv škrábanců a otřepů. Na obrázku 23 je uveden závěrný 

kruh a pomocí kót je zde uvedeno vše, co se na něm kontroluje. Hodnoty u jednotlivých kót 

nejsou záměrně pouţity, jednak z toho důvodu, ţe pro různé průměry kol se mění a jednak 

z důvodu firemního tajemství. Na dalším obrázku (obr. 24 a 25) je pak zobrazen dobrý 

závěrný kruh a špatný. 

 
 

Obr. 23 Závěrný kruh s vyznačenými kontrolovatelnými parametry 
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                      Obr. 24 Špatný závěrný kruh                                            Obr. 25 Dobrý závěrný kruh 

 

4.2.3 Identifikace zdroje dat 

Získání dat z archivu nebo z firemní databáze je nejjednodušší způsob. A i pro účely 

mé diplomové práce byla vyuţita data právě z firemní databáze. 

Tato databáze obsahovala údaje o vyrobených závěrných kruzích začínající číslem 

svitku (svitek je součástí bloku, ve kterém je materiál dodáván), ze kterého byl daný výrobek 

vyroben a končící počtem shodných a neshodných výrobků vyrobených od listopadu roku 

2011 aţ po současnost. Ukázka tabulky, do které se zapisují data, je zobrazena v tabulce 3. 

      Tab. 3 Ukázka sběru dat 

 

 

4.2.4 Měření výkonnosti procesu 

Pomocí měření výstupu se snaţíme v této fáze nalézt základní úrovně výkonnosti 

sledovaného procesu. 
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4.2.4.1 Podíl vadných jednotek 

Podíl vadných jednotek se vypočítá, jako poměr počtu vadných jednotek k počtu 

jednotek na výstupu. Můţe být vyjádřen číslem nebo pomocí procent. Podíl vadných jednotek 

se vypočítá podle vzorce 1, kde jednotka na výstupu je závěrný kruh. Za neshodnou jednotku 

je povaţován závěrný kruh, u něhoţ se vyskytuje jedna a více vad. 

0417,0
70582

2493

 výstupunajednotek pocet 

jednotek ých pocet vadn
jednotek vadných Podíl   

4.2.4.2 Konečný výnos 

 Konečný výnos nám říká jak je daný proces efektivní. Jinak řečeno vyjadřuje podíl 

bezchybně vyrobených výrobků ke všem jednotkám, které prošly procesem. Vynásobíme-li 

tento konečný výnos stem, získáme procento dobrých výrobků. 

83,959583,00,0355-1jednotek vadných podíl 1Y final  

4.2.4.3 Počet vad na jednotku 

Počet vad na jednotku vyjadřuje průměrný počet vad všech druhů vztaţený 

k celkovému počtu jednotek v souboru.  Celkový počet vad na výstupu v mém případě bude 

odpovídat počtu neshodných jednotek. 

0417,0
70582

2493

 výstupunajednotek pocet 

 výstupu na pocet vad celkový
DPU 

 

Tato vypočítaná hodnota DPU nám říká, ţe můţeme očekávat 1 vadu na kaţdém 24 

výrobku. 

4.2.4.4 Hodnocení příleţitosti výskytu vady a počet vad na milion příleţitostí 

Z interní dokumentace společnosti jsem vybrala pro hodnocení příleţitosti k výskytu 

vady pouze ty vady, které jsou podstatné, příbuzné vady jsem sloučila a vady, které se 

vyskytují jen zřídka, jsem nebrala v úvahu. 
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Počet vad na příleţitost je vyjádřeno jako počet vad vztaţených na celkový počet 

příleţitostí k výskytu vady v celé skupině. 

0014128,0
2570582

2493

típríležitospocet  jednotek pocet 

 pocet vad
DPO 







 

Vypočítaná hodnota DPO znamená, ţe pravděpodobnost výskytu vady odpovídá  

0,1%. Pomocí DPO vypočtu DPMO coţ je počet vad, který nastane při jednom milionu 

příleţitostí.

 

1413~8,1412100014128,010 DPODPMO 66   

4.2.4.5 Stanovení hodnoty Sigma 

Hodnota Sigma se stanoví pomocí vypočtené hodnoty DPMO a výnosu. Následně pak 

pomocí metody interpolace s vyuţitím konverzní tabulky Sigma hodnot (tab.) jsem vypočítala 

příslušnou sigma hodnotu. 

   
5,4

130040100

13001413125,0
5,4

)()(

)(125,0
)( 











mDPMOvDPMO

mDPMODPMO
vSigmaSigma

 

 

Sigma..........hledaná hodnota sigma 

Sigma(v)…..větší hodnota sigma v konverzní tabulce 

DPMO…….vypočítaná hodnota DPMO procesu 

DPMO(v)….vetší hodnota DPMO v konverzní tabulce 

DPMO(m)…menší hodnota DPMO v konverzní tabulce 
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                    Tab. 4 Výňatek z konverzní tabulky Sigma hodnot dle literatury [1] 

 

 

Hodnota sigmy pro proces výroby závěrných kruhů vyšla 4,5. I kdyţ se můţe zdát, ţe 

hodnota sigma je poměrně vysoká, je nedostačující. Je nutné hledat další příleţitosti ke 

zlepšení, tak aby se hodnota Sigma co nejvíce přiblíţila k hodnotě 6. 

4.2.4.6 Výpočet způsobilosti procesu 

Aby mohla být hodnocena způsobilost procesu, musíme ověřit dvě základní 

podmínky. První podmínka říká, ţe proces musí být ve statisticky zvládnutém stavu. Ale 

abychom mohli hodnotit statistickou zvládnutost, je nutné nejprve ověřit, zda data pocházejí 

z normálního rozdělení. Pro tento účel byl pouţit program StatGraphics Plus 5.0, kde jsem 

data vyhodnotila jednak graficky a jednak jsem je ověřila pomocí testu. 

Pro ověření normality jsem pouţila histogram, který je znázorněn na obrázku 26 a test 

dobré shody. 
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Histogram, který je uveden na obrázku jasně říká, ţe data nepocházejí z normálního 

rozdělení. Nyní jej ještě doplním o test dobré shody. Abychom mohli testovat, musíme si 

nejprve stanovit nulovou a alternativní hypotézu: 

H0: Data pocházejí z normálního rozdělení. 

H1: Data nepocházejí z normálního rozdělení. 

 

Tests for Normality for počet neshodných jednotek 

 

Computed Chi-Square goodness-of-fit statistic = 128,759 

P-Value = 0,0 

 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,332212 

P-Value = 1,22968E-12 

 

Z score for skewness = 4,42467 

P-Value = 0,00000966717 

 

Z score for kurtosis = 5,34523 

P-Value = 9,05001E-8 
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Obr. 26 Histogram 
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Protoţe hodnota P-Value je menší neţ 0,05 zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme 

alternativní. Data tedy nepocházejí z normálního rozdělení. Jelikoţ nebyla splněna normalita 

dat, nemůţeme pouţít klasické Shewhartovy regulační diagramy, abychom zjistili, zda je 

proces ve statisticky zvládnutém stavu. Tudíţ nemůţeme ani vyhodnotit způsobilost procesu 

pomocí indexu Cp a Cpk. 

 

4.3 FÁZE ANALÝZY 

Fáze analýzy se zabývá především hledáním příleţitostí ke zlepšování. Tyto 

příleţitosti jsou nalézány pomocí podrobnějšího zkoumání dat získaných ve fázi měření. 

Získaná data jsou různě statisticky zpracovávána a tím se získávají potřebné údaje.  

4.3.1 Identifikace příčin pomocí Ishikawova diagramu 

Pro stanovení nejdůleţitějších příčin byl pouţit Ishikawův diagram. Jedná se o jeden 

ze sedmi základních nástrojů managementu kvality, který při svém zpracování vyuţívá 

týmovou práci. Byla svolána schůzka týmu, který byl sloţen z předních odborníků, co se týče 

výroby kol pro vysokozdviţné vozíky. Následně pak pomocí brainstormingu byly stanoveny 

moţné příčiny daného problému. Ještě předtím bylo nutné stanovit hlavní problém, který se 

bude řešit a hlavní kategorie příčin daného problému. Za hlavní problém bylo zvoleno 

rozevírání závěrných kruhů. Nyní bylo na řadě stanovit hlavní kategorie příčin. Po krátké 

diskuzi byly vybrány tyto: 

- Materiál; 

- Lidé; 

- Stroje; 

- Prostředí; 

- Metoda; 

- Měření. 

Všechny tyto informace získané z brainstormingu byly zaznamenány právě do 

Ishikawova diagramu, který je na obr. 27.  
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Obr. 27 Ishikavůw diagram 
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4.3.2 Paretova analýza 

Pro stanovení nejdůleţitější příčiny, která způsobuje danou vadu, byla zvolena 

Paretova analýza. 

Po sestavení Ishikawova diagramu následovalo určení nejpravděpodobnější příčiny 

pomocí bodového hodnocení. Kaţdý člen týmu mohl vybrat pět příčin, které povaţoval za 

klíčové. Celkově kaţdý člen v týmu mohl rozdat patnáct bodů, a aby hodnocení bylo 

vypovídající, byla zvolena bodová stupnice 1,2,3,4 a 5. Kde 1 představovala, ţe daná příčina 

je nejméně pravděpodobná a 5, ţe daná příčina je nejvíce pravděpodobná, a ţe způsobuje 

daný problém. 

V tab. 5 je uveden počet bodů, které přidělili jednotlivý členové týmu příčinám a 

celkový počet bodů, které příčiny získaly. 

    Tab. 5 Bodové hodnocení příčin 

Příčiny 
Označení 

příčiny 

Pracovník 
Celkem 

1 2 3 4 5 6 

nestejné mechanické vlastnosti  A 2 5 5 5 5 5 27 

nerovnoměrný profil B 0 3 2 0 3 0 8 

začátky a konce svitků C 5 0 0 0 0 0 5 

vliv rovnání tyčí D 1 0 3 2 2 2 10 

rozklepnutí mezery E 0 2 0 0 0 0 2 

vůle v rolkách a opotřebení F 4 0 4 4 0 0 12 

stejný průměr rolek G 0 4 0 1 4 4 13 

disciplína obsluhy H 3 1 0 3 1 3 11 

kvalifikace obsluhy I 0 0 1 0 0 0 1 

měření ovality J 0 0 0 0 0 1 1 

Celkem 15 15 15 15 15 15 90 
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Tyto sesbírané údaje dále poslouţí ke zpracování Paretovy analýzy. Pro tuto analýzu 

bylo potřeba seřadit příčiny podle počtu bodů od příčiny, která získala největší počet bodů po 

příčinu, která získala nejmenší počet bodů. Dále bylo třeba vypočítat kumulativní bodové 

hodnocení a relativní kumulativní bodové hodnocení.  Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab.6.  

Tab. 6 Tabulka hodnot pro sestrojení Paretova diagramu 

Příčiny 
Označení 

příčiny 

Bodové 

hodnocení 

Kumulativní 

bodové hodnocení 

Relativní kumulativní 

bodové hodnocení v 

% 

nestejné vlastnosti materiálu A 27 27 30,00 

stejný průměr rolek G 13 40 44,44 

vůle v rolkách a opotřebení F 12 52 57,78 

disciplína obsluhy H 11 63 70,00 

vliv rovnání tyčí D 10 73 81,11 

nerovnoměrný profil B 8 81 90,00 

začátky a konce svitků C 5 86 95,56 

rozklepnutí mezery E 2 88 97,78 

kvalifikace obsluhy I 1 89 98,89 

měření ovality J 1 90 100,00 

 

Z hodnot, které jsou uvedeny v tab., byl sestrojen Paretův diagram uvedený na 

obrázku 28. Po sestavení Paretova diagramu, je nutné zvolit si pravidlo, které stanoví ţivotně 

důleţitou menšinu. Pro tento případ bylo stanoveno pravidlo 80/20. Toto pravidlo nebo téţ 

princip rozdělí diagram na dvě části a to na ţivotně důleţitou menšinu a uţitečnou většinu.  

Znamená to, ţe 80% problémů bývá způsobováno pouze 20% příčin. 
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Obr. 28 Paretův diagram 

Z Paretova diagramu a pomocí pravidla 80/20 vyplívá, ţe do ţivotně důleţité menšiny 

v tomto případě spadají tyto příčiny: 

- nestejné vlastnosti  materiálu (A); 

- stejný průměr rolek (G); 

- vůle v rolkách a opotřebení (F); 

- disciplína obsluhy (H); 

- vliv rovnání tyčí (D). 

4.2.4 Zkoumání zaloţená na vstupním materiálu a počtu neshodných jednotek 

Vstupním materiálem je profil, který je dodáván ve svitcích. Tyto svitky jsou 

rozděleny podle tavby, ze které vzešly do bloků. Nejprve jsem jednotlivé bloky rozdělila na 

ty, ze kterých byly vyrobeny neshodné jednotky a na ty ve kterých bylo procento neshodných 

jednotek rovno nule. Tento poměr je znázorněn na obr. 29. 
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               Obr. 29 Graf znározňující kolika % je zastoupen materiál, ze kterého je 0% zmetků 

 

Pro zkoumání, zda daný materiál má vliv na počet neshodných výrobků byl pouţit 

jednovýběrový t-test. Zjišťujeme tedy, zda daný soubor se výrazně liší od průměrné 

zmetkovitosti. Nejprve bylo nutné stanovit nulovou hypotézu. Pro tuto potřebu bylo 

spočítáno, průměrné procento neshodných výrobků zhruba za poslední rok. Tato a další 

hodnoty byly vypočítány pomocí programu Statgraphics Plus 5.0, které jsou znázorněné na 

obrázku 29. Dále bylo nutné stanovit hladinu významnosti, na které bude soubor testován. 

Zvolila jsem standardní hodnotu 0,05.  Nyní uţ přejdu k samotnému testování. 

 

                                                                Obr. 30 číselné charakteristiky 

1. Stanovení nulové hypotézy a alternativní hypotézy: 

H0: µ=3,6% 

H1: µ 3,6% 

2. Testovací kritérium:        n
S

X
T 


 0  

3. Kritická hodnota:             tn-1(0,05) 

 24% 

76% 

Graf znázorňující  kolika % je zastoupen 
materiál, ze kterého je 0% zmetků 

0% zmetkovitost 

x% zmetkovitost 
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4. Rozhodnutí o přijetí nulové hypotézy:  T  tn-1(0,05) – přijímáme H0, a zamítáme H1 

Hodnotou Studentova rozdělení pro n-1 stupeň volnosti a hladinu významnosti 0,05 

jsem určila pomocí programu Excel a funkce TINV(stupně volnosti; hladina významnosti). 

4.2.4.1 Testování jednotlivých bloků materiálu 

Číslo bloku 295: 

1. Stanovení nulové hypotézy a alternativní hypotézy: 

H0: µ=3,6% 

H1: µ 3,6% 

2. Testovací kritérium:        846,7026
26,0

6,307,00 





 n
S

X
T


 

 

3. Kritická hodnota:             tn-1(0,05)= t22-1(0,05)= t21(0,05)= 2,080 

 

- Kritickou hodnotu jsem určila pomocí programu EXCEL a funkce TINV (0,05;21) 

 

4. Rozhodnutí:  70,846 > 2,080 – zamítáme H0, a přijímáme H1 

 

Na základě tohoto výsledku můţeme konstatovat, ţe zmetkovitost daného bloku se 

výrazně liší od průměrné zmetkovitosti. Ale jiţ nevyplívá, zda ta zmetkovitost je horší nebo je 

od dané průměrné zmetkovitosti daleko lepší. 

Číslo bloku 346: 

1. Stanovení nulové hypotézy a alternativní hypotézy: 

H0: µ=3,6% 

H1: µ 3,6% 

2. Testovací kritérium:        0,9537
10,13

6,366,50 





 n
S

X
T


 

 

3. Kritická hodnota:             tn-1(0,05)= t26-1(0,05)= t25(0,05)= 2,060 
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- Kritickou hodnotu jsem určila pomocí programu EXCEL a funkce TINV (0,05;25) 

 

5. Rozhodnutí:  0,95 < 2,060 – přijímáme H0, a zamítáme H1 

V tomto případě je testovací kritérium menší neţ kritická hodnota a proto přijímáme 

nulovou hypotézu, která říká, ţe zmetkovitost daného bloku se významně neliší od průměrné 

zmetkovitosti.  

Číslo bloku 347: 

1. Stanovení nulové hypotézy a alternativní hypotézy: 

H0: µ=3,6% 

H1: µ 3,6% 

2. Testovací kritérium:        353,328
01,4

6,307,10 





 n
S

X
T


 

 

3. Kritická hodnota:             tn-1(0,05)= t79-1(0,05)= t78(0,05)= 1,991 

 

- Kritickou hodnotu jsem určila pomocí programu EXCEL a funkce TINV (0,05;78) 

 

4. Rozhodnutí:  3,353 > 1,991 – zamítáme H0, a přijímáme H1 

Ostatní hodnoty testovacích kritérii, kritických hodnot a rozhodnutí o přijetí či 

zamítnutí nulové hypotézy jsou uvedeny v tabulce výsledků – číslo bloku. Ty soubory, u 

kterých byla zamítnuta nulová hypotéza, a přijata alternativní hypotéza jsou označeny 

červenou barvou. Některé soubory, jak jiţ jsem se zmiňovala, mají 0% zmetkovitost, tudíţ 

jsou povaţovány za „dokonalé“. A právě z toho důvodu, ţe neobsahují ţádné zmetky, není 

potřeba je testovat (výpočet směrodatné odchylky je nemoţný protoţe nelze vypočítat). 
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Tab. 7 Tabulka výsledků – číslo bloku 

Číslo bloku X  n S T  tn-1(0,05) T  tn-1(0,05)
 

294 0,00 22 - - - - 

295 0,07 26 0,26 70,846 2,060 ZAMÍTÁM H0 

296 0,00 79 - - - - 

297 0,00 25 - - - - 

346 5,66 37 13,10 0,950 2,028 PŘIJÍMÁM H0 

347 1,07 28 4,01 3,353 2,052 ZAMÍTÁM H0 

459 61,79 24 33,30 8,558 2,069 ZAMÍTÁM H0 

595 0,38 21 0,78 19,092 2,086 ZAMÍTÁM H0 

657 0,79 19 2,27 5,416 2,101 ZAMÍTÁM H0 

658 4,32 26 17,48 0,206 2,060 PŘIJÍMÁM H0 

659 3,07 14 10,23 0,199 2,160 PŘIJÍMÁM H0 

660 0,32 6 0,49 16,361 2,571 ZAMÍTÁM H0 

661 0,61 20 1,17 11,469 2,093 ZAMÍTÁM H0 

663 3,67 38 7,97 0,044 2,026 PŘIJÍMÁM H0 

664 0,54 7 0,74 10,943 2,447 ZAMÍTÁM H0 

665 1,04 29 1,62 8,548 2,048 ZAMÍTÁM H0 

666 1,02 26 1,69 7,837 2,060 ZAMÍTÁM H0 

768 0,00 18 - - - - 

777 0,00 10 - - - - 

814 2,89 22 2,57 1,320 2,080 PŘIJÍMÁM H0 

815 1,99 39 3,41 2,977 2,024 ZAMÍTÁM H0 

816 0,00 6 - - - - 

819 0,63 7 1,16 6,821 2,447 ZAMÍTÁM H0 

820 3,09 11 2,63 0,660 2,228 PŘIJÍMÁM H0 

822 6,95 31 5,81 3,199 2,042 ZAMÍTÁM H0 

973 0,21 41 0,47 46,067 2,021 ZAMÍTÁM H0 

974 0,66 36 1,41 12,593 2,030 ZAMÍTÁM H0 

975 0,00 10 - - - - 

976 0,11 27 0,30 60,322 2,056 ZAMÍTÁM H0 

 

Jak uţ bylo výše řečeno test nám neodhalí zda daná zmetkovitost je lepší neţ 

průměrná zmetkovitost nebo horší. Nyní se podívám na samotné červeně označené řádky do 

sloupce průměrné zmetkovitosti X . Ve většině případů je tato zmetkovitost menší nebo něco 

přes 1% mimo dvou hodnot, z nichţ jedna překračuje 6% zmetkovitosti a jedna, která 

dokonce překračuje 61% zmetkovitosti. A na základě těchto výsledků se proto domnívám, ţe 

daný materiál můţe mít vliv na počet neshodných jednotek. Pro celkový výsledek jsem ještě 

toto tvrzení doplnila o graf (obr. 31) znázorňující procentní výskyt dobrých a špatných 

výrobků u jednotlivých bloků. 
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 Obr. 31 Procentní výskyt dobrých a špatných výrobků u jednotlivých bloků 

 

4.2.4.2 Testování jednotlivých svitků materiálu 

 

To samé akorát pro jednotlivé bloky je uvedeno níţe. Všechny náleţitosti zůstaly 

stejné jako předtím. Výsledky jsou uvedeny v tabulce. 

 

Tab. 8 Výsledky testování - č. bloku/č. svitku 

č.bloku/č.svitku X  n S T  tn-1(0,05) T  tn-1(0,05) 

346/1 0,62 8 1,04 8,138 2,365 ZAMÍTÁM H0 

346/2 0,61 8 0,51 16,708 2,365 ZAMÍTÁM H0 

346/3 0,00 6 - - - - 

346/5 23,86 7 21,84 2,453 2,447 ZAMÍTÁM H0 

346/6 4,08 8 7,27 0,183 2,365 PŘIJÍMÁM H0 

459/3 89,71 6 4,06 51,898 2,571 ZAMÍTÁM H0 

459/4 82,86 6 9,39 20,674 2,571 ZAMÍTÁM H0 

459/5 64,38 5 29,06 4,677 2,776 ZAMÍTÁM H0 

459/6 17,95 7 11,40 3,328 2,447 ZAMÍTÁM H0 

347/2 0,59 20 2,63 5,137 2,093 ZAMÍTÁM H0 

347/3 2,26 8 6,41 0,594 2,365 PŘIJÍMÁM H0 

768/1 0,00 11 - - - - 

768/2 0,00 7 - - - - 

661/14 1,33 3 2,31 1,708 4,303 PŘIJÍMÁM H0 

661/16 0,25 12 0,49 23,955 2,201 ZAMÍTÁM H0 

661/18 1,02 5 1,48 3,915 2,776 ZAMÍTÁM H0 
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č.bloku/č.svitku X  n S T  tn-1(0,05) T  tn-1(0,05) 

658/2 0,00 4 - - - - 

658/3 15,70 6 36,11 0,821 2,571 PŘIJÍMÁM H0 

658/4 0,00 6 - - - - 

658/6 3,01 6 3,70 0,395 2,571 PŘIJÍMÁM H0 

658/9 0,00 4 - - - - 

657/24 1,08 14 2,61 3,628 2,160 ZAMÍTÁM H0 

657/26 0,00 5 - - - - 

665/13 0,80 6 0,94 7,353 2,571 ZAMÍTÁM H0 

665/15 0,74 11 1,30 7,334 2,228 ZAMÍTÁM H0 

665/16 0,64 6 1,16 6,245 2,571 ZAMÍTÁM H0 

665/18 2,24 6 2,63 1,274 2,571 PŘIJÍMÁM H0 

663/9 3,19 4 5,478 0,153 3,182 PŘIJÍMÁM H0 

663/19 0,00 1 - - - - 

663/29 0,00 5 - - - - 

659/9 0,74 6 0,600 11,729 2,571 ZAMÍTÁM H0 

659/11 4,82 8 13,637 0,251 2,365 PŘIJÍMÁM H0 

 

Opět jsem zjišťovala, zda se zmetkovitost v rámci jednoho bloku významně liší od 

průměrné zmetkovitosti. Můj prvotní předpoklad, bylo, ţe v rámci toho jednoho bloku se daná 

zmetkovitost bude pohybovat na stejné úrovni, v některých případech tomu tak nebylo. Na 

základě vyhodnoceného t-testu jsem se opět podívala na řádky, které jsou červeně označené 

tzn., ţe se zamítá nulová hypotéza, a tudíţ se zmetkovitost výrazně liší od průměrné 

zmetkovitosti budˇ směrem nahoru nebo dolů. V případě pohybu dolů je zmetkovitost 

vyhovující. Výrazným odklonem od průměrné střední hodnoty směrem nahoru povaţuji 

svitky č. 459/3; 459/4; 459/5;459/6 a svitek č. 346/5. 

Dále porovnám jednotlivé výsledky, které jsem testováním celého bloku a 

jednotlivých svitků. Pokud se podíváme do tabulky výsledků - číslo bloku (tab. 7), zjistíme, 

ţe blok číslo 346 jako celek výrazně neliší od průměrné hodnoty. Ale pokud tento blok 

rozdělíme na jednotlivé části, zjistíme, ţe svitek č. 346/5 se výrazně liší od průměrné hodnoty.  

Z tohoto důvodu se domnívám, ţe ani blok, ve kterém jsou jednotlivé svitky, nemá stejné 

vlastnosti. 
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4.2.5 Zkoumání zaloţená na vsázce a počtu neshodných  

Dále bylo zkoumáno, zda daná vsázka ovlivňuje počet neshodných jednotek. Opět pro 

toto vyhodnocení byl pouţit jednovýběrový t-test. Střední hodnota a hladina významnosti pro 

tento případ zůstaly stejné, jako v předchozím zkoumání. Pro výpočty byl pouţit program 

Excel. Opět jsem se setkala se vsázkami, které obsahovali 0% zmetkovitosti a tudíţ je lze 

povaţovat za „dokonalé“. Tyto vsázky není třeba testovat. 

4.2.5.1 Testování jednotlivých vsázek 

Vsázka číslo VZ-2010-100-002134 : 

1. Stanovení nulové hypotézy a alternativní hypotézy: 

H0: µ=3,6% 

H1: µ 3,6% 

2. Testovací kritérium:        1,07923
12,10

6,389,50 





 n
S

X
T


 

 

3. Kritická hodnota:             tn-1(0,05)= t23-1(0,05)= t22(0,05)= 2,074 

 

- Kritickou hodnotu jsem určila pomocí programu EXCEL a funkce TINV (0,05;22) 

 

4. Rozhodnutí:  1,079 < 2,074 – přijímáme H0, a zamítáme H1 

V tomto případě je testovací kritérium menší neţ kritická hodnota a proto přijímáme 

nulovou hypotézu, která říká, ţe zmetkovitost dané vsázky se významně neliší od průměrné 

zmetkovitosti.  

Vsázka číslo VZ-2010-100-002136 : 

5. Stanovení nulové hypotézy a alternativní hypotézy: 

H0: µ=3,6% 

H1: µ 3,6% 

6. Testovací kritérium:        16,60317
93,18

6,387,790 





 n
S

X
T
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7. Kritická hodnota:             tn-1(0,05)= t17-1(0,05)= t16(0,05)= 2,120 

- Kritickou hodnotu jsem určila pomocí programu EXCEL a funkce TINV (0,05;16) 

 

8. Rozhodnutí:  16,603 > 2,120 – zamítáme H0, a přijímáme H1 

Na základě tohoto výsledku můţeme konstatovat, ţe zmetkovitost dané vsázky se 

výrazně liší od průměrné zmetkovitosti. Ale jiţ nevyplívá, zda ta zmetkovitost je horší nebo je 

od dané průměrné zmetkovitosti daleko lepší.  

Vsázka číslo VZ-2010-100-002221: 

1. Stanovení nulové hypotézy a alternativní hypotézy: 

H0: µ=3,6% 

H1: µ 3,6% 

2. Testovací kritérium:        1,63721
51,16

73,951,90 





 n
S

X
T


 

 

3. Kritická hodnota:             tn-1(0,05)= t21-1(0,05)= t20(0,05)= 2,086 

 

- Kritickou hodnotu jsem určila pomocí programu EXCEL a funkce TINV (0,05;20) 

 

4. Rozhodnutí:  1,637 < 2,086 – přijímáme H0, a zamítáme H1 

Další výsledky jednotlivých vsázek jsou uvedeny v tabulce 8, včetně rozhodnutí o 

přijetí či zamítnutí nulové hypotézy. 

Tab. 9 Tabulka výsledků - vsázka 

Číslo vsázky n X  S T  tn-1(0,05) T  tn-1(0,05) 

VZ-2010-100-002134 23 5,89 10,12 1,079 2,074 PŘIJÍMÁM H0 

VZ-2010-100-002136 17 79,84 18,93 16,603 2,120 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2010-100-002221 21 9,51 16,51 1,637 2,086 PŘIJÍMÁM H0 

VZ-2010-100-002248 20 0,59 2,63 5,140 2,093 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2010-100-002275 3 0,00  - - - - 

VZ-2010-100-002276 12 0,00  - -  - - 

VZ-2010-100-002277 11 1,65 5,46 1,192 2,228 - 
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Číslo vsázky n X  S T  tn-1(0,05) T  tn-1(0,05) 

VZ-2011-100-000056 33 1,39 2,67 4,783 2,037 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000096 20 0,94 2,21 5,409 2,093 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000097 12 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-000120 15 0,85 2,93 3,652 2,145 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000237 17 7,92 22,94 0,774 2,120 PŘIJÍMÁM H0 

VZ-2011-100-000235 3 1,33 2,31 1,712 4,303 PŘIJÍMÁM H0 

VZ-2011-100-000402 18 1,23 1,8 5,617 2,110 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000440 21 0,38 0,78 18,994 2,086 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000466 12 0,25 0,49 23,775 2,201 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000465 6 0,74 0,6 11,729 2,571 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000508 17 0,47 0,7 18,513 2,120 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000527 12 0,08 0,28 43,710 2,201 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000528 11 0,17 0,38 30,050 2,228 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000577 11 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-000637 16 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-000 670 11 0,08 0,25 46,871 2,228 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000 706 18 6,04 10,68 0,965 2,110 PŘIJÍMÁM H0 

VZ-2011-100-000 638 12 0,25 0,65 17,923 2,201 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000 788 4 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-000 943 20 0,05 0,22 72,331 2,093 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-000 981 16 1,42 1,86 4,716 2,131 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-00 1031 18 0,68 1,24 10,035 2,110 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-00 1032 4 3,64 1,96 0,024 3,182 PŘIJÍMÁM H0 

VZ-2011-100-00 1060 10 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-00 1138 13 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-00 1180 12 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-00 1322 4 0,07 0,26 27,254 3,182 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-00 1371 18 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-00 1372 4 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-00 1400 11 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-00 1517 13 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-00 1552 33 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-00 1582 22 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-00 1910 11 3,09 2,63 0,660 2,228 PŘIJÍMÁM H0 

VZ-2011-100-00 1992 6 0,00  - -  - - 

VZ-2011-100-00 2096 18 3,05 4,44 0,538 2,110 PŘIJÍMÁM H0 

VZ-2011-100-00 2135 28 1,30 1,93 6,342 2,052 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-00 2187 27 4,73 4,56 1,273 2,056 PŘIJÍMÁM H0 

VZ-2011-100-00 2211 11 11,44 4,04 6,426 2,228 ZAMÍTÁM H0 

VZ-2011-100-00 2289 15 1,10 1,3 7,487 2,145 ZAMÍTÁM H0 
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V tomto případě jsem zjišťovala, zda se u jednotlivých vsázek významně liší 

dosahovaná úroveň zmetkovitosti vzhledem k průměrné, testované zmetkovitosti. Červeně 

označené řádky vyjadřují zamítnutí nulové hypotézy a přijetí alternativní hypotézy, která říká, 

ţe se daný soubor liší od průměrné zmetkovitosti. Opět zde bylo zahrnuto několik vsázek, 

které měli zmetkovitost menší neţ je průměrná zmetkovitost. Od ostatních se výrazně 

odlišovaly dvě vsázky. Byla to vsázka číslo: VZ-2010-100-002136 a vsázka s číslem VZ-

2011-100-00 2211.  

Tyto vsázky byly podrobněji zkoumány a zjistilo se, ţe ve vsázce číslo VZ-2010-100-

002136 byl obsaţen blok 459, jehoţ zmetkovitost je více neţ 50%.  Druhá vsázka Z-2011-

100-00 2211 obsahovala blok číslo 822, u něhoţ je průměrné procento neshodných jednotek 

přes 6%. 

Z toho se domnívám, ţe daná vsázka nemá vliv na počet neshodných jednotek, ale 

potvrzuje pouze mou domněnku, ţe neshodné jednotky souvisí se vstupním materiálem. 

4.2.6 Zkoumání zaloţená na tom zda uloţení v koších má vliv na počet neshodných 

jednotek  

Obvykle se předpokládá, ţe rozloţení neshodných jednotek v jednotlivých koších (u 

tepelného zpracování) bude rovnoměrné, proto byl zvolen následující postup.  Z celé tabulky 

hodnot bylo vybráno několik řádků s uvedením procenta neshodných jednotek v kaţdém koši. 

Dále se pro tyto řádky vypočítalo průměrné procento neshodných jednotek. Následné se 

vypočítala odchylka od daného průměru. Výsledky jsou uvedeny v tabulce výsledků – 

odchylka od průměru (tab. 10).  

           Tab. 10 Tabulka výsledků - odchylka od průměru 

Procento neshodných 

jednotek v koši 

 

 

Průměrný procento 

neshodných jednotek na koš 

Odchylka od 

průměrného procenta 

neshodných jednotek 

Dolní 

koš 

Střední 

koš 

Horní 

koš  

Dolní 

koš 

Střední 

koš 

Horní 

koš 

2,326 2,326 1,16 1,94 0,39 0,39 0,78 

0,000 6,931 7,92 4,95 4,95 1,98 2,97 

2,970 1,980 16,83 7,26 4,29 5,28 9,57 

3,960 4,950 4,95 4,62 0,66 0,33 0,33 

2,970 4,950 17,82 8,58 5,61 3,63 9,24 

12,871 10,891 13,86 12,54 0,33 1,65 1,32 

4,478 1,493 0,00 1,99 2,49 0,50 1,99 
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Procento neshodných 

jednotek v koši 

 

 

Průměrný procento 

neshodných jednotek na koš 

Odchylka od 

průměrného procenta 

neshodných jednotek 

Dolní 

koš 

Střední 

koš 

Horní 

koš  

Dolní 

koš 

Střední 

koš 

Horní 

koš 

8,824 1,961 3,92 4,90 3,92 2,94 0,98 

3,261 2,174 5,43 3,62 0,36 1,45 1,81 

0,000 0,980 0,00 0,33 0,33 0,65 0,33 

1,961 7,843 3,92 4,58 2,61 3,27 0,65 

9,804 17,647 20,59 16,01 6,21 1,63 4,58 

1,053 2,105 14,74 5,96 4,91 3,86 8,77 

9,804 17,647 20,59 16,01 6,21 1,63 4,58 

0,000 0,000 20,588 6,86 6,86 6,86 13,73 

4,902 3,922 2,941 3,92 0,98 0,00 0,98 

5,072 3,623 9,42 6,04 0,97 2,42 3,38 

0,000 0,000 10,87 3,62 3,62 3,62 7,25 

7,547 0,943 0,943 3,14 4,40 2,20 2,20 

4,255 4,965 2,13 3,78 0,47 1,18 1,65 

27,143 11,429 0,00 12,86 14,29 1,43 12,86 

21,277 42,553 25,53 29,79 8,51 12,77 4,26 

2,885 0,962 2,88 2,24 0,64 1,28 0,64 

0,000 0,000 16,00 5,33 5,33 5,33 10,67 

2,885 2,885 5,77 3,85 0,96 0,96 1,92 

9,615 10,577 10,58 10,26 0,64 0,32 0,32 

1,923 2,885 4,81 3,21 1,28 0,32 1,60 

21,359 12,621 0,00 11,33 10,03 1,29 11,33 

0,000 3,670 1,835 1,83 1,83 1,83 0,00 

3,670 3,670 1,835 3,06 0,61 0,61 1,22 

2,970 2,970 2,970 2,97 0,00 0,00 0,00 

3,093 3,093 3,093 3,09 0,00 0,00 0,00 

2,970 2,970 0,99 2,31 0,66 0,66 1,32 

0,000 2,970 10,89 4,62 4,62 1,65 6,27 

0,000 5,769 0,00 1,92 1,92 3,85 1,92 

2,885 2,885 0,96 2,24 0,64 0,64 1,28 

2,885 0,962 2,88 2,24 0,64 1,28 0,64 

0,962 5,769 0,96 2,56 1,60 3,21 1,60 

1,923 1,923 0,00 1,28 0,64 0,64 1,28 

0,962 3,846 1,92 2,24 1,28 1,60 0,32 

0,000 0,962 2,88 1,28 1,28 0,32 1,60 

0,000 2,885 0,96 1,28 1,28 1,60 0,32 

3,810 9,524 0,95 4,76 0,95 4,76 3,81 

0,952 2,857 1,90 1,90 0,95 0,95 0,00 
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Procento neshodných 

jednotek v koši 

 

 

Průměrný procento 

neshodných jednotek na koš 

Odchylka od 

průměrného procenta 

neshodných jednotek 

Dolní 

koš 

Střední 

koš 

Horní 

koš  

Dolní 

koš 

Střední 

koš 

Horní 

koš 

2,857 14,286 2,86 6,67 3,81 7,62 3,81 

1,852 4,630 2,778 3,09 1,23 1,54 0,31 

3,704 4,630 2,778 3,70 0,00 0,93 0,93 

3,704 0,000 0,926 1,54 2,16 1,54 0,62 

3,704 2,778 0,926 2,47 1,23 0,31 1,54 

12,766 0,000 0,000 4,26 8,51 4,26 4,26 

0,000 8,955 5,970 4,98 4,98 3,98 1,00 

10,185 5,556 2,778 6,17 4,01 0,62 3,40 

4,630 6,481 4,630 5,25 0,62 1,23 0,62 

4,630 4,630 3,704 4,32 0,31 0,31 0,62 

2,778 2,778 2,778 2,78 0,00 0,00 0,00 

4,630 3,704 1,852 3,40 1,23 0,31 1,54 

0,735 2,206 0,000 0,98 0,25 1,23 0,98 

1,471 2,941 0,000 1,47 0,00 1,47 1,47 

2,326 2,326 1,16 1,94 0,39 0,39 0,78 

 
 

Pro další posuzování bylo nutné stanovit odchylku, která je ještě přípustná. Byla 

vypočítána jako průměrná odchylka z odchylek od průměrného procenta neshodných 

jednotek. Její hodnota je tedy 2,48%. V tabulce 10 jsou pak označeny červeně hodnoty, které 

jsou větší neţ 2,48. 

Řádky, které jsou označenou červenou barvou, je nutné dále posoudit. U těch, které 

mají označené více jak dva sloupce, lze předpokládat, ţe koš nemá vliv na neshodné jednotky. 

Do budoucna by to chtělo provést plánovaný experiment. 

Pro další ověření zda uloţení při vsázce má vliv na počet neshodných jednotek byl 

proveden test Chí- kvadrát. 

H0: mezi koši není rozdíl z hlediska počtu neshodných jednotek 

H1: nejméně jeden koš je odlišný od ostatních z hlediska počtu neshodných jednotek 
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Chi-Square Test: dolní; střední; horní  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

          dolní   střední     horní  Total 

    1       347       412       385   1144 

         380,75    381,86    381,39 

          2,992     2,380     0,034 

 

 

    2     22455     22456     22455  67366 

       22421,25  22486,14  22458,61 

          0,051     0,040     0,001 

 

Total     22802     22868     22840  68510 

 

Chi-Sq = 5,498; DF = 2; P-Value = 0,064 

 

 

Protoţe P-Value vyšlo větší neţ zvolená hladina významnosti (0,05), můţeme říci, ţe 

dané koše se neliší z hlediska počtu neshodných jednotek. Je jedno, zda jsou jednotky uloţeny 

ve spodním, horním či středním koši.  

        

4.4 FÁZE ZLEPŠOVÁNÍ 

V této fázi se hledají alternativy zlepšení, které jsou následně odzkoušeny v 

procesních podmínkách. 

4.4.1 Nestejné vlastnosti materiálu  

Předním a jediným dodavatelem tohoto vstupního materiálu je firma TATA, která 

pochází z Indie. Materiál, který pak putuje z Indie do České republiky, prochází různými 

klimatickými podmínkami, které mohou způsobit nějakou odlišnost od stanovených 

podmínek.  

V rámci této příčiny bylo zkoumáno, zda daný blok, svitek, koš ve kterém jsou 

umístěny výrobky při tepelném zpracování nebo tavba má vliv na počet neshodných jednotek. 

I samotná fáze ukázala, ţe počet neshodných jednotek závisí na vstupním materiálu a 

dokonce bylo zjištěno, ţe ani v rámci jednoho bloku materiál nemá stejné vlastnosti. Z tohoto 

důvodu bych navrhovala na začátku zavést statistickou přejímku, či určitým způsobem 

vytvořit výhodné odběratelsko-partnerské vztahy. Z toho hlediska, ţe při statistické přejímce 

by bylo nutné provádět chemické rozbory daného materiálu, coţ není vůbec levná záleţitost, 
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raději bych doporučila vytvořit právě výhodné vztahy s dodavatelem na základě komunikace 

a motivace právě s dodavatelem.  

Pokud budeme motivovat samotné dodavatele, povede to jen k neustálému zlepšování, 

coţ firma vyţaduje. Oba dva mají ale stejný cíl a to co nejvíce sníţit náklady. V současnosti 

existuje několik forem nástrojů a metod pro motivaci dodavatelů. 

Samotnou motivaci můţeme rozdělit na hmotnou a nehmotnou. Dále se dělí na 

pozitivní a negativní. Protoţe hlavním cílem je stimulovat ke zvýšení výkonnosti měla by se 

firma zaměřit na pozitivní formu motivace. Mezi hmotnou pozitivní motivaci se řadí 

například nabídky dlouhodobých kontraktů a vztahů. Ochota přistupovat na vyšší ceny 

dodávek za předem dohodnutých podmínek apod. Na druhé straně mezi nehmotnou pozitivní 

motivaci spadá pravidelné vyhlašování a oceňování nejlepších dodavatelů, společné plánování 

s dodavateli, jejich zahrnutí do týmu aplikujících metody a nástroje plánování jakosti jako 

jsou QFD, FMEA apod., společné hodnocení dodavatelů.  

Jelikoţ firma s tímto dodavatelem uţ nějaký čas spolupracuje, měla by se hlavně 

zaměřit na nehmotnou pozitivní motivaci. 

Stejně tak jak je důleţitá motivace, je důleţitá i samotná komunikace. V tomto případě 

rozlišujeme komunikaci před zahájením projektu a po zahájení projektu. Ať uţ se jedná o 

jakýkoliv druh komunikace, měly by informace, které jsou získávány být pravdivé bez 

zkreslování a zatajování, měly by téct oboustranným směrem (od dodavatele k odběrateli a 

naopak) a hlavně by se měli předávat důleţité informace. 

Tím, ţe firma jiţ několik let spolupracuje s tímto dodavatelem, budu to povaţovat za 

komunikaci po zahájení programu partnerství s dodavateli, kdy samotná komunikace by měla 

probíhat nejen mezi jednotlivými odborníky a nejen v případě nějakého problému ale hlavně 

pravidelně. Tato pravidelná komunikace by měla přinášet širokou škálu informací, od plánů 

jakosti dodávek, aţ po sdílení dobré praxe. 

4.4.2 Stejný průměr rovnacích rolek  

V rámci praxe bylo také zjišťováno, zda rolky (obr. 14 a 15), které se pouţívají na 

rovnání profilu, mají stejný průměr. Bylo provedeno měření a zjistilo se, ţe průměr rolek je 

různý a můţe to způsobovat nedokonalé odstranění pnutí, které se v materiálu nachází. 
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Aby byl zajištěn neustále stejný průměr rolek, bylo by vhodné tento průměr minimálně 

jednou za den zkontrolovat, aby se minimalizoval moţný vliv nestejných průměrů rolek na 

pnutí v materiálu, které můţe způsobovat neshodné jednotky. V případě poškození jedné by 

měli být vyměněny obě rolky, aby byl zajištěn stejný průměr.  

4.4.3 Vůle v rovnacích rolkách a jejich opotřebení  

Další příčinou, která můţe způsobovat neshodné jednotky je vůle v rolkách a jejich 

opotřebení, tedy znovu se jedná o problém nedostatečného odstranění pnutí v materiálu. Opět 

bylo toto tvrzení zjišťováno  přímo u výrobní linky. Vůle v rolkách nebyla prokázána.  

I kdyţ nebyla prokázána ţádná vůle v rolkách je nutné i tento faktor sledovat, aby se 

předešlo výskytu problémů. Opotřebení je běţnou součástí pouţíváním jakéhokoliv zařízení či 

jeho částí. Proto si myslím, ţe by bylo vhodné stanovit určitou hranici opotřebení, tak aby se 

předešlo spekulacím. Mělo by také pravidelně docházet k měření opotřebení a to minimálně 

jednou za den. 

4.4.4 Disciplína obsluhy 

Pracovníci, kteří přicházejí do procesu, jsou zařazení do zkušebního reţimu se 

zaškolováním a pracují pod dohledem zkušenějšího. Získané nejlepší dovednosti jsou 

z pracovníka na pracovníka přenášeny pouze ústně. Jinak pracovníci nejsou nijak 

proškolování ze svých dovedností. 

Zde bych doporučila, aby nejlepší získané praktiky nebyly pouze přenášeny ústně, ale 

aby byly také umístěné na informační nástěnky, které budou dostupné všem. Co se týče 

proškolování zaměstnanců, bylo by vhodné alespoň po zaškolení a v průběhu roku jejich 

dovednosti zjistit pomocí jednoduchého testu. A v neposlední řadě zavést častější kontrolu 

přímo na pracovišti. 

4.4.5 Vliv rovnání tyčí  

Poslední příčina, která spadá do ţivotně důleţité menšiny, je vliv rovnání tyčí. Tato 

příčina jak u výše předchozích dvou (vůle v rolkách a opotřebení a nestejný průměr rolek) 

můţe mít za následek nedostatečné odstranění pnutí v materiálu.   

V tomto případě je nutné nalézt takovou souhru rovnacích rolek, která bude splňovat 

náleţitosti dostatečného odstranění pnutí, které moţná povede ke sníţení počtu neshodných 
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jednotek.  V tomto případě by bylo vhodné vyuţít plánovaný experiment, jehoţ cílem je 

nalézt nejlepší pracovní postup. Sledovaným výstupem by mělo být počet neshodných 

jednotek. V tomto případě výstup ovlivňují pouze dva faktory a to horizontální a vertikální 

rovnačka neboli spíše jejich nastavení (maximální, minimální).  

Dále bych doporučovala při experimentu zkombinovat různé druhy bloků a uloţení 

v koších při tepelném zpracování, i kdyţ bylo prokázáno, ţe to nemá ţádný vliv na počet 

neshodných jednotek a následně pak vyhodnotit zda bylo dosaţeno u některé z výše 

uvedených kombinací tíţeného výsledku. 

4.5 FÁZE ŘÍZENÍ 

Tato fáze by se měla zabývat odstraněním příčin, které byly zjištěny, a měla by 

zabezpečovat udření zlepšení. Dále by měla monitorovat zavedená zlepšení s cílem získat 

informace o tom, ţe nápravná opatření vedou ke zlepšení a stabilizaci procesu. 

Fáze řízení u některých navrţených zlepšení byla stanovena na termín 1.1. 2012, coţ 

je po termínu odevzdá diplomové práce. Mohu zhodnotit pouze zavedená opatření týkající se 

stejného průměru rolek a opotřebení a vůle v rolkách. Dle dat, které byly získaných z firemní 

databáze, nedošlo k ţádnému posunu, co se týká podílu neshodných jednotek. Souhrnný počet 

vyrobených, neshodných, dobrých kusů a procenta neshodných jednotek je uveden v tabulce. 

Nemusí to být způsobeno tím, ţe dané příčiny byly stanoveny špatně, můţe to znamenat, ţe k 

řešení danému problému nepřispívají takovou měrou, jak bylo předpokládáno. 

 
                                                              Tab. 11 Souhrnná tabulka počtu jednotek po zavedení opatření 

Celkem vyrobených 7994,00 

Počet dobrých kusů 7680,00 

Počet špatných kusů 314,00 

% špatných kusů 3,93 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce byla snaha implementovat Six Sigma v podniku 

HAYES LEMMERZ CZECH, s.r.o. v rámci procesu výroby závěrných kruhů a vytvořit tak 

podklad pro další aktivity v oblasti Six Sigma. 

Metoda Six Sigma byla implantována pomocí modelu DMAIC, která se skládá z pěti 

fází. V první fázi jsem definovala projekt, který se zabýval problematikou závěrných kruhů 

z důvodu velkého počtu neshodných výrobků. Dále jsem v této fázi zmapovala sledovaný 

proces pomocí diagramu SIPOC a ten ještě pro lepší vizuální orientaci doplnila o vývojový 

diagram. Na základě poţadavků interního zákazníka jsem stanovila klíčové výstupy. 

Další fází je fází měření, kde byla nejprve vytvořena operační definice, tak aby byla 

zajištěna správná interpretace při hodnocení sledovaného výstupu. Dalším důleţitým krokem 

byl sběr dat. V tomto případě jsem pro účely diplomové práce pouţila data z firemní databáze. 

Z těchto získaných dat byla stanovena hodnota sigmy na 4,5. 

Fáze analýzy se soustředí na hledání příčin daného problému. Pro tuto identifikaci byl 

sestrojen Ishikawův diagram, který by sestrojen pomocí brainstormingu v týmu. Aby bylo 

moţné tento diagram vyhodnotit, přiřadili jednotliví účastníci body k příčinám, o kterých si 

mysleli, ţe jsou nejvíce pravděpodobné. Na základě bodového hodnocení byl sestaven 

Paretův diagram a pomocí pravidla 80/20 následně byla stanovena ţivotně důleţitá menšina 

těchto příčin. Do této skupiny spadá stejný průměr rolek, vůle v rolkách a opotřebení, 

disciplína obsluhy, vliv rovnání tyčí a nestejné vlastnosti materiálu. 

V další části analýzy jsem se zaměřila na zkoumání z hlediska vstupního materiálu, 

tavby a uloţení košů při tepelném zpracování. Vstupní materiál jsem nejprve rozdělila podle 

čísla bloku a následně jsem tento blok dále rozdělila na jednotlivé svitky. Zkoumání 

z hlediska bloku a podílu neshodných jednotek bylo provedeno pomocí t-testu a přineslo 

následující zjištění. Prvním zjištěním bylo, ţe u některých bloků nedochází k výrobě 

neshodných jednotek a tudíţ je nemusím testovat. Na druhé straně existují ale také bloky, kde 

zmetkovitost přesahuje výrazně průměrné procento neshodných jednotek (blok č. 459 a blok 

č. 822). Z tohoto důvodu se domnívám, ţe daný materiál má vliv na počet neshodných 

jednotek a tudíţ materiál, ze kterého jsou vyráběné výrobky, nemá stejné vlastnosti. 

Jednotlivé svitky byly taktéţ testovány pomocí jednovýběrového t-testu. Tento test odhalil 
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několik svitků, u nichţ se zmetkovitost výrazně liší od průměrné zmetkovitosti (nejedná se o 

ty, které mají zmetkovitost lepší neţ je průměrná zmetkovitost) směrem nahoru. Jedná se o 

svitky č. 459/3; 459/4; 459/5;459/6 a svitek č. 346/5. Dále jsem porovnala jednotlivé 

výsledky, které jsem získala testováním celého bloku a jednotlivých svitků. Pokud jsem se 

podívala do tabulky výsledků - číslo bloku (tab. 7), zjistila jsem, ţe blok číslo 346 jako celek 

výrazně neliší od průměrné hodnoty. Ale pokud jsem tento blok rozdělila na jednotlivé části, 

zjistila jsem, ţe svitek č. 346/5 se výrazně liší od průměrné hodnoty. Proto se domnívám, ţe 

ani daný blok, v němţ jsou jednotlivé svitky, nemá stejné vlastnosti.  

Dalším zkoumáním jsem zjišťovala, zda daná vsázka nezpůsobuje nějaké problémy, a 

tudíţ má vliv na počet neshodných jednotek. Opět jsem pouţila jednovýběrový t-test a 

porovnávala, zda daná vsázka se výrazně neliší od ostatních. Tento test poukázal na dvě 

vsázky, jejichţ zmetkovitost se významně lišila od průměrné zmetkovitosti. Jedná se o vsázku 

s číslem VZ-2010-100-002136 a vsázka s číslem VZ-2011-100-00 2211. Tyto vsázky jsem 

opět podrobněji zkoumala a zjistila jsem, ţe ve vsázce číslo VZ-2010-100-002136 byl 

obsaţen blok 459, jehoţ zmetkovitost je více neţ 50%.  Druhá vsázka Z-2011-100-00 2211 

obsahovala blok číslo 822, u něhoţ je průměrné procento neshodných jednotek přes 6%.  

Z tohoto důvodu se domnívám, ţe daná vsázka neovlivňuje počet neshodných jednotek. 

Poslední co mi zbývalo ověřit, je zda daný koš, ve kterém jsou výrobky umístěny, 

nemají vliv na počet neshodných jednotek. Pro tento případ jiţ však nešlo pouţít 

jednovýběrový t-test,protoţe směrodatná odchylka by byla počítána pouze ze tří hodnot. Proto 

jsem pro jednotlivé řádky vypočítala napřed průměrné procento neshodných jednotek. Dále 

jsem vypočítala odchylky od daného průměru. Porovnávací hodnota byla stanovena na 2,48. 

U řádků, které mají více jak dvě hodnoty větší neţ 2,48 se domnívám, ţe je tam neexistuje 

vztah mezi uloţením výrobků v koši a neshodnými jednotkami. Pro další ověření jsem pouţila 

test chí- kvadrát. Z výsledku testu vyplívá, ţe daný koš nemá vliv na počet neshodných 

jednotek. 

Ve fázi zlepšování byla na základě zjištění navrţena různá opatření vedoucí ke sníţení 

počtu neshodných jednotek. Pro případ problémů způsobených vstupním materiál je nutné 

vytvořit co nejvýhodnější dodavatelsko-odběratelské vztahy. Jejichţ cílem by mělo být 

zabezpečení odpovídající vstupního materiálu. V opačném případě bude nutné provádět 100% 

kontrolu, coţ nebude právě to nejlepší řešení. Problém zjištěný v průměru rolek je řešen 

kontrolou a to min. 1x denně. Zároveň s tímto měřením je prováděna i kontrola vůle v rolkách 
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a jejich opotřebení. V případě poškození jedné rolky vyměnit celou sérii, tak aby se 

zabezpečil stejný průměr. Další opatření se týká disciplíny obsluhy. V tomto případě je 

jedním řešením častější kontrola přímo na pracovišti a tak odhalit zda obsluha nevyrábí 

neshodné jednotky. Poslední opatření by se mělo týkat rovnání tyčí. Je tedy nutné nalézt 

takovou souhru rovnacích rolek, která bude splňovat všechny náleţitosti. Doporučovala bych 

provést plánovaný experiment, kde by se zkombinovalo jednotlivé nastavení rolek 

(horizontální i vertikální) různé druhy materiálu a uloţení v koších při tepelném zpracování.  

Fázi řízení nelze celkově zhodnotit, jelikoţ jí bude věnována pozornost aţ po novém 

roku. 
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Příloha 1: Sběr dat - číslo bloku 

č. bloku dobré ks špatné ks celkem 

294 2695 0 2695 

295 2438 2 2440 

296 8063 0 8063 

297 2497 0 2533 

346 3187 197 3381 

347 2702 37 2739 

459 890 1448 2338 

595 1962 9 1971 

657 1848 16 1864 

658 2513 103 2616 

659 1350 31 1381 

660 524 2 526 

661 2127 9 2136 

663 3446 129 3575 

664 578 4 582 

665 2740 30 2770 

666 2759 33 2792 

768 1905 0 1905 

777 1425 0 1282 

814 1934 66 2000 

815 3518 78 3596 

816 840 0 840 

819 843 6 849 

820 1058 37 1095 

822 3003 219 3222 

973 4447 10 4457 

974 3285 24 3309 

975 824 0 824 

976 2798 3 2801 
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Příloha 1: Sběr dat - číslo vsázky 

č. vsázky dobré ks špatné ks celkem 

VZ-2010-100-002134 1984 134 2118 

VZ-2010-100-002136 356 1324 1680 

VZ-2010-100-002221 1734 187 1921 

VZ-2010-100-002248 1772 12 1784 

VZ-2010-100-002275 300 0 300 

VZ-2010-100-002276 1420 0 1420 

VZ-2010-100-002277 1115 25 1140 

VZ-2011-100-000056 2873 35 2908 

VZ-2011-100-000096 1779 20 1799 

VZ-2011-100-000097 1298 0 1298 

VZ-2011-100-000120 1782 18 1800 

VZ-2011-100-000237 1424 116 1540 

VZ-2011-100-000235 252 2 254 

VZ-2011-100-000402 1737 23 1760 

VZ-2011-100-000440 1962 9 1971 

VZ-2011-100-000466 1429 4 1433 

VZ-2011-100-000465 573 4 577 

VZ-2011-100-000508 1538 7 1545 

VZ-2011-100-000527 1432 1 1433 

VZ-2011-100-000528 954 2 956 

VZ-2011-100-000577 412 0 412 

VZ-2011-100-000637 1378 0 1378 

VZ-2011-100-000 670 1103 1 1104 

VZ-2011-100-000 706 1555 100 1655 

 

 

 

č. vsázky dobré ks špatné ks celkem 

VZ-2011-100-000 638 1676 4 1680 

VZ-2011-100-000 788 427 0 427 

VZ-2011-100-000 943 1825 1 1826 

VZ-2011-100-000 981 1460 23 1483 

VZ-2011-100-00 1031 1802 13 1815 

VZ-2011-100-00 1032 530 20 550 

VZ-2011-100-00 1060 1282 0 1282 

VZ-2011-100-00 1138 1260 0 1260 

VZ-2011-100-00 1180 1273 0 1273 

VZ-2011-100-00 1322 2438 2 2440 

VZ-2011-100-00 1371 1573 0 1573 

VZ-2011-100-00 1372 525 0 525 

VZ-2011-100-00 1400 1555 0 1555 

VZ-2011-100-00 1517 1300 0 1300 

VZ-2011-100-00 1552 3110 0 3110 

VZ-2011-100-00 1582 2695 0 2695 

VZ-2011-100-00 1910 1058 37 1095 

VZ-2011-100-00 1992 840 0 840 

VZ-2011-100-00 2096 1555 55 1610 

VZ-2011-100-00 2135 2503 37 2540 

VZ-2011-100-00 2187 2398 133 2531 

VZ-2011-100-00 2211 964 122 1086 

VZ-2011-100-00 2289 1878 22 1900 

 

 

 

 

 

 

 


