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Od regulaèních diagramù k six sigma
Èlánek je vìnován úloze statistiky, a nejen
jí, ve firemním procesu. Pøibliuje metodu
oznaèovanou jako six sigma a její význam.
Je struènì popsán postup zdokonalování firemního (výrobního) procesu DMAIC, který
je její souèástí.

1. Úvod
Poèátky øízení jakosti za pomoci statistiky sahají skuteènì daleko do historie. Vývoj
zde byl naprosto pøirozený  sedlák, který si
kadoroènì poznamenával výnosy ze svých
polí, samozøejmì ani netuil, e pouívá (jistìe primitivní) statistické metody pro øízení
èi zlepování jakosti. Velký rozvoj matematické statistiky v 19. století (jmenujme zde
napø. F. C. Gausse) umonil irí uplatnìní
statistiky i v bìné praxi. V první polovinì
20. století se rozvíjí øízení jakosti na statistických základech. V té dobì napø. vznikají
tzv. Shewhartovy regulaèní diagramy  dodnes jeden ze základních kamenù statistického øízení jakosti (obr. 1).
Ji na poèátku implementace statistických
metod do výrobního èi obecnìji firemního
procesu1) byla snaha odhalit skryté zdroje problémù a tím i zlepit celkový chod a výsledky procesu. A je pravda, e statistika dovede
mnohé. Statistické metody dokáí zjistit, který
z mnoha faktorù ovlivòujících výsledek je dùleitý, a který ne. Jiné metody proces umìjí
ohlídat a poznat, kdy se výraznìji mìní. Jiné
zase zvládnou pøedvídat vývoj napø. ekonomických èasových øad. Ovem jako ve,
i statistika je závislá na lidech. Nakonec jsou
to lidé, kteøí rozhodují o pouití metod, jsou
to lidé, kteøí musí zabezpeèit napø. sbìr dat,
a rovnì jsou to lidé, kteøí musí rozpoznat,
zda se vypoètený výsledek pøíli neodchyluje od reality. Oveme lidé s pøimìøeným statistickým vzdìláním.
Vdy si ale pøipomínejme prvotní úèel pouívání statistiky ve firemním (výrobním)
procesu. Je jím øízení a zdokonalování tohoto procesu. Je tøeba dávat pozor, aby nenastal
stav, kdy se dìlá statistika pro statistiku (jak
je i nyní vidìt napø. v nìkterých státních úøadech). Neustále je nutné mít na mysli, e statistika  stejnì jako i jiné metody  se aplikuje pro zdokonalení procesu.

2. Od poèátkù k metodì six sigma
Metoda six sigma (v anglicky psaných textech èasto Six Sigma) je logickým pokraèováním více ne sedmdesátiletého vývoje pøístupù k zabezpeèování jakosti. Tento vývoj
zapoèal technickou kontrolou na konci dva1)

cátých let 20. století. Na významu vak získal pøedevím bìhem druhé svìtové války,
kdy veobecnì klesala kvalita výroby z dùvodu
nutnosti zapojit do výroby i nekvalifikované
èi nezkuené pracovníky. Proto se zaèaly èastìji pouívat statistické metody, jako je statistická regulace a pøejímka. V dalích letech se

stále myslet na to, e dùleitý je a koneèný
výsledek firmy. Druhým nezbytným pohledem
je pohled z pozice klienta. Aè jde o dva protichùdné pohledy na celkové chování firmy, jsou
spolu velmi pevnì svázány. Bez umìní podívat se na problém oèima klienta je jen velmi
tìké dosáhnout jakéhokoliv zlepení (obr. 2).

Obr. 1. Shewhartùv regulaèní diagram znamenal poèátek moderních pøístupù k øízení jakosti (pøíklad diagramu vytvoøeného programem Statistica)
tahounem vývoje stalo Japonsko, kde se zrodil pøístup 100% jakosti, co vedlo a k celopodnikovému øízení jakosti. Tento pøístup
v podstatì pouívají napø. i normy øad ISO
9000, ISO 14 000 èi QS 9000. Vechny tyto
pøístupy samozøejmì nutnì vyuívaly statistické metody, ale pøístup six sigma je rozdílný, mj. právì intenzitou pouití tìchto metod.
Metoda six sigma zabudovává statistiku do
celého ivota firmy jako kostru vekerého dìní,
co s sebou pøináí potøebu nového pohledu,
nebo spíe dvou pohledù. Prvotní je vnitøní
pohled na celý firemní proces, potøeba neu-

Jiným klíèovým konceptem je prolínání
technické i lidské stránky. To lze nejlépe ukázat na pøíkladu: smysl pro rozpoznání dùleitého od nedùleitého (pro celkový výsledek)
je znásoben pouitím statistické metody
ANOVA (ANalysis Of VAriance  analýza
rozptylu). A takovýchto propojení je tøeba
hledat více.

3. Six sigma  minimalizace chyb
V základech metody six sigma stojí pøesvìdèení (podpoøené výzkumy), e dìlat chy-

Odkud se vzal název six sigma?
Samotné pojmenování six sigma je, jak tomu u vìcí pocházejících z USA èasto bývá, takté
promylenou marketingovou záleitostí. Napøíklad jeden z prùkopníkù této metodologie, M.
Harry, neváhal nazvat svùj ranè v Arizonì Six Sigma. Naproti tomu oznaèení six sigma
pravdivì odkazuje na základ této metody, tj. na pevné zakotvení ve statistice, kde σ zpravidla znaèí smìrodatnou odchylku. Zároveò má základní interval pouívaný ve Shewhartových diagramech také íøku esti smìrodatných odchylek, tedy six sigma. Cílem vekeré
snahy podporované metodou six sigma je sníit poèet výskytù chyb v realizaci procesu na
ménì ne 6σ  pøi velmi volné, ale mimo okruh odborníkù èasto pouívané interpretaci.
Jinak øeèeno, je-li proces øízen podle metody six sigma, nevyskytne se více ne 3,4 chyby na
milión výrobkù (realizací procesu) i pøi celkem obvyklém vyboèení støední hodnoty velièiny
reprezentující kvalitu procesu o 1,5σ.

Pozn. k terminologii: Firemním procesem je zde mínìn celkový proces probíhající ve firmì jako suma dílèích procesù a konèící úèetní uzávìrkou a výpoètem
celkového hospodáøského výsledku firmy za dané období.
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by se nevyplácí (chybou je zde mínìn témìø
jakýkoliv stav, kdy je klient nespokojen)  e
chyby na sebe nabalují dalí a dalí (èasto
na první pohled skryté) náklady. Je prostì levnìjí produkovat bez chyb. Proto se objevuje
snaha omezit poèet chyb a pod magickou
hranici 3,4 chyby na milión opakování tée
události, jak ji ilustruje vloený text Jakou
kvalitu pøináí metoda six sigma. Toto pojednání sdìluje, e jsou samozøejmì dùleité výsledky, avak nejdùleitìjí je právì ona snaha, ono zlepování.
Na první pohled je metoda six sigma pevnou posloupností jednotlivých krokù (fází
procesu zdokonalování). Tento postup bývá
oznaèován jako DMAIC (Define-MeasureAnalyze-Improve-Control  viz vloený text
v rámeèku). Jde o vcelku pochopitelné kroky, co by mohlo svádìt k podcenìní úèinnosti této metody. Ovem je to stejné jako
v jiných oborech lidského konání  stejnì
jako Kolumbovo vejce, jsou i jiné nové
vìci, metody nebo pøístupy èasto ve své podstatì velmi triviální. Zde jde o definici metody, kterou pouívají témìø vichni pøi øeklientův pohled

klientův
proces

A

vlastní příspěvek
k procesu klienta

B

C

vlastní pohled

Obr. 2. Z pohledu klienta vypadá firemní
pøíspìvek ke klientovu procesu jinak ne
z pohledu vlastního
ení kadodenních problémù a situací, o její
pojmenování a následné pøenesení do firemního prostøedí. To, co je samozøejmé v
konání jednotlivce, ale není samozøejmé v
konání celé firmy. A èím vìtí je firma, tím
více se samozøejmá efektivita vytrácí. Je
vak tøeba pøidat dùleitou skuteènost, bez
které by six sigma byla takøka prázdným
pojmem. Je to dùraz na tvrdá data, na
pouití statistických postupù a vùbec na snahu o maximální monou kvantifikaci celého
procesu  a to i v oblastech, kde to není (v
souèasné dobì) jetì zcela obvyklé. Právì
spojení logického a pøirozeného postupu s
pokroèilými statistickými metodami vytváøí metodu six sigma.
Jisté je, e metoda six sigma funguje. Napøíklad spoleènost Motorola uvádí 68% pokles poètu chyb a 30% sníení výrobních nákladù, co dohromady vedlo k úspoøe neuvìøitelných 898 miliónù USD v prùbìhu dvou
let a prùmìrnì k 1 miliónu USD roènì zisku
navíc u kadého z vedoucích projektù, k jejich
realizaci byla pouita metoda six sigma. Jak
je vidìt, vzdìlání je skuteènì výhodné. Zkuenosti spoleènosti Motorola ukazují, e investice do vzdìlání pracovníkù v implemen-
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Jakou kvalitu pøináí metoda six sigma?
Do nedávna byl proces povaován za uspokojivì zvládnutý, vyhovovaly-li jeho výsledky kritériu tzv. 3 σ, co znamená, e horní a dolní regulaèní meze jsou od støední hodnoty velièiny,
podle které je hodnocena kvalita procesu, vzdáleny právì o trojnásobek smìrodatné odchylky σ (za pøedpokladu gaussovského rozdìlení odchylek). Dostateènì kvalitních je v tomto
pøípadì 99,73 % výsledkù a odmítnuto jako nekvalitní bude 0,27 % výsledkù (realizací procesu). Vztaeno na jeden milión realizací procesu jich bude 2 700 nevyhovujících. Statistici
v praxi zjistili, e støední hodnoty výsledkù procesù se èasto posouvají a na vzdálenost 1,5 σ.
Jak ukazuje horní graf na obr. 1, poklesne pøi procesu vyhovujícím kritériu 3 σ pøi posuvu
o 1,5 σ podíl vyhovujících výsledkù na 93,32 %, co pøi miliónu realizací znamená 67 000
chyb. Tuté situaci pøi procesu vyhovujícím kritériu 6 σ ukazuje dolní graf. Posuv støední
hodnoty o 1,5 σ zde zapøíèiní pouze 3,4 chyby z miliónu realizací.
posun o 1,5 σ

posun o 1,5 σ
LCL
LCL

UCL

UCL

2700·10-6

67.000·10-6
0,001·10 -6

3,4·10-6

6σ
-6 σ
0
3σ
-3 σ
6σ
-6 σ
0
3σ
-3 σ
Důsledek posunu střední hodnoty procesu o 1,5 σ při procesu vyhovujícím kritériu 3 σ (nahoře) a 6 σ (dole): LCL (UCL) jsou dolní
(horní) regulační meze, modrá barva značí počet chybných z miliónu realizací procesu centrovaného mezi LCL a UCL a červená
totéž při odchýlení střední hodnoty procesu o 1,5 σ.

taci metody six sigma na vech úrovních øízení se vyplácejí a pìtinásobnì.
Patrnì neukodí podívat se na celou problematiku jetì z jiného úhlu. Ostatnì i to je
jeden z principù metody six sigma. Vezmìme napø. pohled spoleènosti General Electric
(GE).
Na první místo staví GE klienta. Klient je
ten, kdo definuje kvalitu. Je to ten, kdo oèekává vèasné øeení, úèinný servis a rozumnou cenu. Uspokojování zákazníkù je nezbytností: Kdy to neudìláme my, tak to udìlá
nìkdo jiný.
Na dalí místo klade GE nutnost dívat se
na problematiku pohledem klienta. Snaí se
tím zjistit, co klient poaduje, co hledá. Cílem mùe být napø. malé zlepení z pohledu
GE, ovem velké z pohledu klienta. Zde GE

jako dùleitý bod uvádí skuteènost, e klient
nevidí prùmìr, ale vidí odchylky. Odchylky
jsou to, co klient zaregistruje vdy.
Posledním dùleitým bodem pro GE jsou
zamìstnanci. To jsou ti, kdo tvoøí výsledky
spoleènosti. Zahrnout do celkového procesu
zlepování kvality vechny zamìstnance je
proto naprosto nezbytné. Vichni zamìstnanci
jsou proto koleni a trénováni ve strategickém mylení, ve statistických metodách
a v technikách six sigma.
Spoleènost GE povauje zavedení metody
six sigma do celého firemního procesu za velmi úspìné a pøekonávající vekerá oèekávání.
Podívejme se v dalích odstavcích na jednotlivé fáze zdokonalování firemního procesu, tak jak na nì nahlíí metoda six sigma,
trochu blíe.

Co se skrývá za zkratkou DMAIC?
Jde o poèáteèní písmena hlavních fází postupu vedoucího ke zdokonalení procesù ve
firmì, kterými jsou:
Definice (Define)
Poèáteèní fáze spoèívající ve vyhledání klíèových oblastí. Urèí, jakým smìrem se zamìøit ve
snaze o zlepení firemního procesu  dosaení vyí úrovnì sigma.
Mìøení (Measure)
Cílem fáze mìøení ve strategii uplatòující metodiku six sigma je získání informací o souèasné situaci, o souèasné produkci a její kvalitì. Mìøení je tøeba chápat, jako i mnoho jiných
vìcí v metodì six sigma, velmi iroce  mùe jít o zjiování velmi rùznorodých údajù.
Analýza (Analyze)
Fáze, která má pøinést poznatky o hlavních zdrojích problémù, které zpùsobují nejvánìjí
chyby nebo nejvíce chyb. Za pomoci nejrùznìjích statistických èi jiných metod jsou
identifikovány pøíèiny nekvalitní výroby.
Zlepování (Improve)
V této fázi je cílem prosadit a uskuteènit zmìny, které povedou ke zlepení kvality ve smìrech stanovených ve fázi analýzy.
Kontrola (Control)
Úèelem této fáze je zjistit, popø. sledovat a ocenit výsledky dosaené ve fázi zlepování.
Pozn.: Postup DMAIC je v souèasné dobì povaován za základní, aèkoliv nìkdy bývají pouívány
i jiné postupy, jako napø. DMADV (Define  Measure  Analyze  Design  Verify), pro nové procesy.
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4. Jak vyplnit obsahem DMAIC
4.1 Fáze definování

Fáze definování je jediná fáze, která je zaloena takøka èistì na lidských aspektech
(aè i zde se zaèínají prosazovat automatická
øeení pøi pouití nìkterých techniètìjích postupù, napø. lze uvést Ishikawovy diagramy).
Pøíkladem hlavního nástroje fáze definování mùe být brainstorming. Ten je v malých
firmách aplikován témìø automaticky. Ve vìtích firmách je v ÈR sice institucionalizován
v podobì pracovních porad, èasto zde vak funguje nedostateènì nebo je zcela opomíjen.
Výsledkem fáze definování by mìly být
srozumitelnì a pevnì definované cíle.

4.2 Fáze mìøení
Zde je tøeba ji i pouít nìkteré statistické
metody. Pøed samotným mìøení (zjiováním
údajù) je tøeba urèit, jaká a kolik mìøení je tøeba vykonat k získání pouitelných výsledkù. Je
tøeba nalézt nejlepí pomìr mezi náklady na
mìøení a mnostvím informací, která mìøení
pøinesou. Opìt je pojem mìøení tøeba vysvìtlovat velmi obecnì jako sbìr dat napø. i ekonomické povahy. Výkaz ziskù a ztrát je bezpochyby tøeba pokládat za jednu z forem mìøení.

4.3 Fáze analýzy
Fáze analýzy je parketou tradièní statistiky. Pod slovem tradièní je schováno detailní zpracování off-line výsledkù mìøení, jejich rozbor a hledání skrytých souvislostí. Svoje místo zde mají nejrùznìjí techniky základní
i pokroèilé statistiky. Výèet by obsahoval mnohé metody od bìných kontingenèních tabulek a Paretovy analýzy, pøes napø. støednì pokroèilou metodu ANOVA a po faktorovou
analýzu, korespondenèní stromy èi pouití
obecných nelineárních modelù (obr. 3).

4.4 Fáze zlepování
Pøed vstupem do fáze zlepování jsou ji
známa místa, kde vzniká nejvìtí poèet chyb
 a stále pamatujme, e základní mylenkou
metody six sigma je pøesvìdèení (potvrzované finanèními výkazy), e minimalizovat chyby se velmi vyplácí. Na tato ztrátová místa
je tøeba se zamìøit a zlepit je. Nìkdy jde
o jednoduchou vìc, jindy mùe být zlepování sloité i bolestivé.

4.5 Fáze kontroly
ádoucím extrémním pøíkladem èinnosti
ve fázi øízení jsou nohy na stole po pohledu na Paretùv èi Shewhartùv diagram ukazující, e fáze zlepování pøinesla ádané zlepení a proces bìí skuteènì lépe. Druhým extrémem je konstatování, e chyb je stále stejnì
a e je nutné nìkteré kolegy øádnì popohnat.



Obr. 3. Paretova analýza je jednou z nejbìnìjích (a velmi uiteèných) statistických analýz
Skuteèné výsledky budou nìkde mezi tìmito
mezemi.

5. Six sigma  cesta k zajitìní
konkurenceschopnosti
Jednotlivé fáze postupu DMAIC se v podniku opakují na rùzných úrovních a soubìnì u mnoha projektù. Zatímco jeden mùe být
napø. ve fázi mìøení, druhý je ve fázi zlepování a dalí u ve fázi øízení. S automatizací
celého postupu vyvstává té otázka, zda lidé
nebudou degradováni na úroveò strojù. Takový názor ale ukazuje na nepochopení metody. Lidem je naopak systémem dáno více
èasu na vlastní kreativní èinnost, která je od
nich navíc pøímo poadována. Jsou oèekávány netradièní pøístupy. Tradièními postoji
patrnì lze dosáhnout dvojnásobného zlepení, ale na 200násobné tradièní pøístup asi ji
staèit nebude. A døíve èi pozdìji i ten 200násobnì lepí postup nìkdo pouije. Pøi pohledu po okolí je zøetelnì vidìt, e proces globalizace postupuje velmi rychle, a proto je moné pøedpokládat, e lepí pojetí bude vyuito
spíe døíve ne pozdìji.
Má metoda six sigma budoucnost? S velkou pravdìpodobností ano. Jde o pøirozené
zobecnìní ji osvìdèených metod øízení jakosti, pouívaných pro jednotlivé èásti celkového firemního procesu. Inovace spoèívá
v tom, e tyto metody jsou pouity jako celek. Ve prospìch metody six sigma hovoøí
i skuteènost, e se pouívá ve firmách Motorola, General Electric nebo Allied Signals.
Objevují se ji i první softwarové implementace, je podporují pøechod na metodu six sigma (napø. Statistica). Výhodou je té skuteènost, e je to metoda pøímo odvozená z firemního prostøedí, kde vznikla, a a poté se
dostala do prostøedí akademického. Nejde
tedy o kolní výmysl, naopak je nyní na vyso-
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kých kolách upøesòována. To, e je metodì
vìnováno hodnì úsilí a e se stává bìnì vyuívanou, potvrzuje nejnovìjí vydání jednoho
z nejvýznamnìjích èasopisù pro oblast øízení
jakosti  Quality Progress. Ten v letoním
kvìtnovém èísle obsahuje èlánky o metodì
six sigma jako hlavní téma vydání.
Mgr. Michal kop a kol.,
StatSoft CR
michal.skop@statsoft.cz
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