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Abstrakt 

 

Diplomová práce popisuje a analyzuje současný systém rezervací zkušebních zařízení ve fir-
mě Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ, o.z. divize ACS. Za pomoci metod Six Sigma je systém 
analyzován a jsou připraveny návrhy na zlepšení současného systému. Tato zlepšení mají vést 
ke zlepšení funkčnosti systému rezervací a možným úsporám. Jsou navrženy vhodné metriky 
pro měření a vyhodnocení funkčnosti systému.  

 

Klíčová slova:  

Six Sigma, histogram, Paretova analýza, Ishikawův diagram, DMAIC, FMEA, rezervační 
systém. 

 

Abstrakt 

 

The master’s thesis describes and analyzes the current reservation system of testing devices in 
Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ, o.z. divize ACS. The system is analyzed by using Six 
Sigma methods and proposes for improving the current system are prepared. These 
improvements should improve the functionality of the reservation system and possible 
savings. Appropriate metrics for measuring and evaluating the functionality of the system are 
designed. 
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system.  
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Úvod 

Diplomová práce vznikla pro organizaci Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ, o.z. divize ACS 
(dále Honeywell ACS). Firma Honeywell má celosvětově dlouholetou tradici. V české repub-
lice působí od roku 1991. V roce 2003 bylo v Brně založeno Globální vývojové centrum, ny-
nější HTS CZ-Brno. Honeywell ACS – Automation and Control Solution má několik odděle-
ní, která se zabývají návrhem a výrobou: 

 výrobků pro regulaci a vytápění domů, budov, komerčních a průmyslových objektů, 

 komponentů pro chladící techniku, 

 zařízení pro řízení spalování, 
 automatizačních prostředků pro řízení technologických procesů. 

 
Při vývoji nových zařízení je potřeba provádět testy v laboratoři. K zjednodušení používání 
testovacích zařízení slouží v organizaci Honeywell ACS Labbooking system (dále LBS). Jed-
ná se o rezervační systém, pomocí něhož si pracovníci rezervují jednotlivá zařízení na jimi 
požadované časové období. Systém zaznamenává délku rezervací a je schopen vyhodnotit 
vytížení zařízení v zadaném časovém období. 
 
Požadavkem organizace bylo za pomoci metod Six Sigma analyzovat současný systém, na-
vrhnout a zavést opatření vedoucí ke zlepšení funkčnosti systému. Jedná se hlavně o zlepšení 
monitorování a využití zařízení a návrh systém reportů k zjednodušení zpracování a vyhodno-
cení informací získaných ze systému. 
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1 Teoretické základy 

1.1 Six Sigma 

Jedna z definic Six sigma je: 
Metoda Six Sigma je úplný a flexibilní systém dosahování udržování a maximalizace ob-
chodního úspěchu. Six Sigma je zejména založena na porozumění potřeb a očekávání zákaz-
níků, disciplinovaném používání faktů, dat a statistické analýzy a na základě pečlivého přístu-
pu k řízení, zlepšování a vytváření nových obchodních, výrobních a obslužných procesů [1].  
 
Metoda Six Sigma byla vyvinuta firmou Motorola v 80. letech 20. století. Vychází ze základů 
TQM, které mění a rozšiřuje. Six Sigma obsahuje širokou škálu podnikatelských praktik 
a dovedností, které tvoří základ úspěchu a růstu podnikání. Má mnoho způsobů zavádění, jež 
se však vždy musí přizpůsobit konkrétní situaci. Metoda Six Sigma je uplatnitelná nejen 
ve výrobním sektoru, ale i v oblastech jako je řízení objednávek, finanční služby, zákaznický 
servis, logistika, informační technologie apod. Six Sigma pojednává nejen o technické doko-
nalosti, ale také o odborné dovednosti lidí. Základní koncepty Six Sigma jsou založeny 
na lidské inspiraci a motivaci ke stále se zlepšujícím nápadům pro zvyšování efektivity.  
 
Podrobněji k metodě Six Sigma viz [1],[2]  

1.2 DMAIC 

Metoda DMAIC je strukturovaná metoda určená k řešení problémů. Písmena v názvu jsou 
prvními písmeny slov Define, Measure, Analyze, Improve a Control. Definuje pět fází 
pro úspěšné zavedení změny nebo řízení projektu určeného ke zlepšení [2]. 
 
V první fázi Define se definují cíle, získají informace, popíše se stav, jehož má být dosaženo. 
Určí se tým pracovníků, kteří se podílejí na řešení problému. Popíše se proces, jenž má být 
zlepšen. Součástí popisu procesu je i jeho rozsah, tedy jaké má vstupy a výstupy a kde začíná 
a končí. Definuje se plán, který by měl obsahovat jednotlivé činnosti, jež jsou třeba k odstra-
nění problému. 
 
Dílčí kroky fáze Define typicky jsou [2]: 

 Zhodnocení projektového dokumentu (project charter). 
 Ověření znění a rozsahu problému a cíle, tzn. zda je důležitý pro zákazníka a je možné 

očekávat jeho zlepšení použitím metody DMAIC. 
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 Ověření finančního přínosu. Za použití dostupných dat se odhadnou náklady, zisky 
nebo další relevantní finanční ukazatele projektu. 

 Vytvoří se a ověří se procesní mapa a rozsah. Zadokumentují se hlavní kroky procesu 
k ověření jeho rozsahu. 

 Vytvoří se komunikační plán. Identifikují se účastníci projektu a zúčastněné subjekty 
(zákazníci, manažeři, atd.). 

 Vytvoří se projektový plán s rozvrhem, rozpočetem a významnými milníky projektu. 
 
Při zlepšování jsou důležité postupné kroky, kterých má být dosaženo a které vedou 
k naplnění definovaných cílů. Doložit plnění cílů je možné jen na základě předem definova-
ných měření a měřitelných ukazatelů. 
 
Dílčí kroky fáze Measure typicky jsou [2]: 

 Vytvoření mapy toku hodnot k potvrzení procesního toku. 

 Identifikace výstupů, vstupů a procesních proměnných. 
 Sestavení plánu sběru dat včetně definice všech měření. 
 Sestavení plánu analýzy dat. 
 Použití systému analýzy měření k zajištění přesných a konzistentních výsledků. 
 Získání dat k stanovení výchozího bodu. 
 Provedení vyhodnocení způsobilosti procesu. 
 Návrh rychlých zlepšení, pokud jsou podložená analýzou dat a rizika. 

 
Zjištěné informace je potřeba podrobně analyzovat a zjistit skutečný potenciál pro zlepšení. 
Základem je analýza příčin problémů a nedostatků. Zároveň je zjišťováno, zda je skutečně 
řešen původní problém. 
 
Dílčí kroky fáze Analyze typicky jsou [2]: 

 Provedení analýzy ohodnocení, identifikovat kroky přinášející hodnoty a kroky hod-
noty nepřinášející. 

 Analyzování procesního toku. 

 Analyzování dat shromážděných v kroku Measure. 

 Vytvoření teorií vysvětlujících potenciální příčiny problému. 
 Zúžení hledání příčin problému pomocí brainstormingu, Paretovy analýzy, testování 

hypotéz atd. 
 
Základem zlepšení je odstranění skutečné příčiny problému. Nastaví se nové parametry pro-
cesu a provede se jeho optimalizace. Součástí zlepšování je snaha o snížení nákladů a zvýšení 
přínosu procesu pro zákazníka. Jednotlivá řešení je možné otestovat v pilotním testu. 
 
Dílčí kroky fáze Improve typicky jsou [2]: 

 Navržení potenciálních řešení za pomoci ověřených vztahů mezi příčinami a následky. 
 Zhodnocení a vybrání nejlepšího řešení. 
 Navržení nové mapy toku hodnot. 

 Navržení a implementování pilotního řešení. 
 Potvrzení dosažení cílů projektu. 
 Navržení a realizace definitivního řešení. 
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Po odstranění problému nebo zlepšení stavu procesu je třeba všechny potřebné změny zavést 
a standardizovat do procesů nebo systému. Je kontrolováno, zda jsou změny řádně uplatňová-
ny a jsou součástí běžných každodenních činností. Je vhodné stanovit období, ve kterém 
se sledují dosažené výsledky. 
 
Dílčí kroky fáze Control typicky jsou [2]: 

 Vytvoření dokumentace a metody k uvedení řešení do praxe. 
 Spuštění implementace. 

 Zabránění používání starých metod. 
 Monitorování implementace. 

 Vytvoření plánů pro řízení a předání řízení vlastníkovi procesu. 
 Zhodnocení výsledků. 

 
Ne vždy je potřeba provádět všechny výše uvedené kroky. Podle druhu a složitosti procesů 
se mohou některé kroky vynechat. Hlavně pokud jsou některá řešení problémů zřejmá a je 
malé riziko přehlédnutí jiného řešení. Metoda se vždy musí přizpůsobit konkrétní situaci.  
 
Podrobněji k metodě DMAIC viz [2]. 

1.3 Histogram 

Histogram je grafem četnosti, s nímž náhodná veličina nabývá určité hodnoty ve statistickém 
souboru [3]. Základem postupu je roztřídění celého souboru dat do tzv. tříd, tj. dílčích interva-
lů zvolené délky. Pro celý soubor se stanoví interval, jehož hranice jsou vhodně zaokrouhle-
nými čísly. Rovněž hranice tříd se volí jako zaokrouhlená čísla. Počet čísel v dané třídě udává 
četnost, s níž sledovaná veličina nabývá hodnoty ve vymezeném intervalu. Z četnosti můžeme 
usuzovat, jaká je pravděpodobnost, že sledovaná veličina nabude právě hodnoty z tohoto in-
tervalu. Histogram svým tvarem informuje o typu rozdělení náhodné veličiny, pro niž byl 
sestrojen. Počet tříd má být zvolen od 7 do 20. Při třídění souboru se postupuje tak, aby žádná 
třída nebyla prázdná a aby žádná hodnota nezůstala nezařazena do některé třídy. Histogram 
se zpravidla kreslí jako stupňovitý graf. Histogram svým tvarem informuje o typu rozdělení 
náhodné veličiny, pro niž byl sestrojen. Je-li proces stabilní, pak histogramy sestrojené 
ze souborů získaných pozorováním téhož znaku musí mít přibližně stejný tvar. Objeví-li 
se histogram mající jiný tvar, znamená to působení výrazné vymezitelné příčiny. 
  
Podrobněji k histogramu viz [3]. 

1.4 Paretova analýza 

Paretova analýza vychází z Paretova (Juranova) principu, který říká, že 20 % životně důleži-
tých příčin způsobuje 80 % ztrát [3]. Kreslí se do speciálního sloupcového grafu. Horizontální 
osa představuje kategorie, nejčastěji jde o závady, chyby nebo jejich příčiny. Výška sloupce 
nejčastěji představuje četnost nebo procento ze všech chyb a závad. Může také představovat 
následky chyb vyjádřené jako zpoždění, nutnost oprav, vícenáklady, atd. Seřazením sloupců 
od největšího po nejmenší pomáhá Paretův diagram určit, které kategorie nejvíce přispívají 
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ke zkoumanému problému. Rozhodovací kritérium nemusí být nastaveno striktně na 80 %,  
ale je možná jeho úprava podle potřeby např. na 60 %. 
Podrobněji k Paretově analýze viz [3]. 

1.5 Ishikawův diagram 

Formalizovaným postupem se analyzují možné příčiny vad. Když není předem známo,  
které příčiny přichází v úvahu, zkoumá se vliv základních příčin [3]: 

 prostředí, 
 strojů, 

 materiálů, 

 lidí, 
 metod. 

 
Podle typického uspořádání základní osnovy pro analýzu se tento diagram někdy nazývá „rybí 
kost“. Ishikawův diagram je vhodné používat jako schéma pro týmovou práci. Jako téma pro 
práci týmu se uvede problém, jehož příčiny je třeba identifikovat. Analyzovaný problém je 
možné získat např. z mapy vad, z regulačních diagramů, z analýzy histogramu apod. Základní 
osou diagramu je vztah příčina => následek, přičemž je známý následek a cílem je odhalení 
příčin. Uspořádání diagramu vede k systematickému roztřídění příčin do skupin podle druhu 
a podle úrovně rozlišení. Výsledkem analýzy je seznam příčin, které pravděpodobně vedou  
ke známému výsledku. Použití Ishikawova diagramu nemusí být pouze jednorázové, po zá-
kladní identifikaci hlavních příčin se jeden z následků této příčiny položí jako nová příčina. 
Několikerým opakováním se dospěje k elementárním příčinám, které již lze eliminovat.  
 
Podrobněji k Ishikawove diagramu viz [3]. 

1.6 Analýza možných vad a jejich příčin (FMEA) 

Analýza možných vad a jejich příčin (FMEA - Failure Modes and Effects Analysis) je syste-
matický sled činností určených k vyhledávání a ohodnocení možných vad výrobku nebo pro-
cesu a jejich důsledků. Identifikuje kroky, které zabrání nebo omezí podmínky pro vznik 
možných vad. FMEA je týmová metoda. Tým by se měl skládat z lidí z různých úrovní orga-
nizace, kteří daný proces znají. Tým má obvykle 5-7 lidí [2]. 
 
Metoda FMEA se dělí do několika kategorií [2]: 

 FMEA systému, 
 FMEA konstrukce, 

 FMEA výrobku,  

 FMEA procesu. 
  

FMEA se sestává z několika kroků [2]: 

 sepíší se všechny možné nebo pravděpodobné vady návrhu, 

 stanoví se potenciální následky vady, 
 stanoví se potenciální příčiny vady, 
 stanoví se možnost odhalení vady, 
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 sepíší se možnosti, jak odhalit nebo eliminovat vadu, 

 zhodnotí se četnost výskytu vady, 
 zhodnotí se závažnost následků vady, 
 stanoví se obtížnost detekce. 

 
K ohodnocení pravděpodobnosti vzniku vady a jejích následků se použije pětibodová stupnice 
viz tabulka 1. 
 
Tabulka1: Hodnocení následků a pravděpodobnosti v metodě FMEA 

Následky  Komentář  Pravděpodobnost Komentář 
1 Velmi malé  1 Velmi malá 

2 Malé  2 Malá 

3 Střední  3 Střední 
4 Velké  4 Velká 

5 Velmi velké  5 Velmi velká 

 
Výsledné riziko je součinem pravděpodobnosti vzniku a důsledků vady. 
 
Podrobněji k metodě FMEA viz [2],[4]. 

1.7 Statistické pojmy 

Aritmetický průměr – součet hodnot dělený jejich počtem. [5] 
 
Výběrový medián - je-li n hodnot uspořádáno podle velikosti v neklesajícím pořadí a očíslo-
váno od 1 do n, pak výběrový medián z těchto n hodnot je pro n liché hodnota s pořadím 
[(n+1)/2]; pro n sudé aritmetický průměr hodnot (n/2) a [(n/2)+1]. [5] 
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2 Popis současného systému 

Ve firmě Honeywell ACS je od října roku 2009 používán Labbooking system. Jde o infor-
mační systém, který umožňuje rezervace testovacích zařízení. Zaměstnanci do něho mohou 
přistupovat z internetového prohlížeče na počítači připojeném na intranet firmy. LBS umož-
ňuje zaměstnancům rezervaci jednotlivých testovacích zařízení vlastněných firmou Honey-
well ACS. LBS je naprogramován v jazyce PHP a používá technologii MySQL. Server,  
na kterém je LBS provozován, používá Windows 2003 R2 a je umístěn v Brně. 
 
Dostupná zařízení lze rozdělit do několika skupin, podle druhů testů: 

 klimatické testy, 
 EMC testy, 

 testy spolehlivosti, 

 workbench, 

 ostatní testy. 
 
1) Klimatické testy používají klimatické a teplotní komory. Jedná se o nejvíce vytížená zaří-

zení. Jednotlivé komory vlastní vývojové skupiny, které tak mají na její použití přednost. 
Proto každá rezervace komory musí být schválena správcem komory. Vývojové skupiny 
proto primárně využívají svoje komory a až při nedostatečné kapacitě hledají další volné 
komory. 

 
2) Skupina EMC testy zahrnuje EMC a ESD simulátory. Jde o testy zkoušející elektromag-

netickou kompatibilitu a odolnost vůči statické elektřině. 
 
3) Testy spolehlivosti zahrnují zařízení na testování životnosti a spolehlivosti výrobků. 
 
4) Skupina workbench obsahuje pracovní stoly, které se používají u některých testů. 
 
5) Skupina ostatní testy je složena ze širokého okruhu zkušebních a měřících zařízení. Jedná 

se o trhací stroje, kalibrátory, infračervené kamery, Wattmetry, spektrální analyzéry atd. 
 
Uživatel systému má jeden ze tří stupňů oprávnění, které dávají různé možnosti práce s LBS: 

- user, 
- approver, 
- administrator. 

 
User se může přihlásit do systému, kde může provádět rezervace zařízení. 
 
Approver je speciální uživatel, má práva schvalovat a zamítat rezervace zařízení, za které 
zodpovídá.  
 
Administrator může povolovat a zamítat rezervace pro všechna zařízení. Může také editovat 
údaje všech uživatelů a zařízení.  
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2.1 Postup rezervace 

Pokud chce zaměstnanec použít některé z testovacích zařízení, měl by si je rezervovat v LBS.  
Zaměstnanec si v LBS u požadovaného zařízení vybere období, kdy zařízení není rezervováno 
a rezervuje si zařízení na dobu jeho testu. Během rezervace vyplní údaje o testu požadované  
v LBS. U teplotních a klimatických komor je poté potřeba schválení rezervace správcem ko-
mory. Postup rezervace je znázorněn jako vývojový diagram na obrázku 1. 
 
 

 
 

Obrázek 1: Vývojový diagram rezervace zařízení 
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2.2 Uživatelské rozhraní LBS 

Do LBS se přistupuje pomocí internetového prohlížeče přes intranet firmy Honeywell ACS. 
LBS je dvou jazyčný, lze zvolit český nebo anglický jazyk. Jsou zde graficky znázorněny 
jednotlivé zařízení a jejich stav ve vybraném měsíci.  
 
 

 
Obrázek 2: Ukázka uživatelského rozhraní LBS 

 

Na obrázku 2 je vidět uživatelské rozhraní LBS. Firma Honeywell ACS si nepřála zveřejnění 
testovacích zařízení, která vlastní, proto je obrázek zčásti rozmazaný. V horní časti uživatel-
ského rozhraní lze měnit zobrazovaný měsíc. Modrou barvou jsou zobrazeny rezervace, čer-
venou barvou jsou zobrazeny rezervace čekající na schválení a bílá políčka jsou volné termí-
ny. V nabídce se zobrazují všechna zařízení, nebo je možné vybírat zařízení podle jednotli-
vých skupin.  
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Po kliknutí na volný termín dojde k přesunu do okna přidání rezervace, viz obrázek 3. Zde  
se zadává začátek a konec rezervace, název projektu a případné poznámky.  
 
 

 
Obrázek 3: Okno přidání rezervace 

 

V záložce Moje rezervace vidí zaměstnanec jím uskutečněné rezervace. Jsou rozděleny do tří 
skupin: 

 čekající na schválení, 
 rezervace, u nichž není nutné schválení,  
 schválené rezervace. 

 
V záložce zařízení jsou přístupné informace ke všem testovacím zařízením. Informace obsa-
hují: 

 jméno výrobce, 
 model, 

 inventární číslo, 
 umístění, 
 jméno odpovědné osoby. 

 
V záložce Home je položka „reporty“, viz. obrázek 4. Pro vedoucí pracovníky jsou zde 
k dispozici jednoduché grafické reporty vytížení zařízení za zvolené období. Zařízení lze třídit 
podle druhu, nebo vybrat konkrétní zařízení. Je zde zobrazeno procentuální vytížení zařízení 
za zvolené období. Do vytížení lze zahrnout i víkendy, které se standardně nezapočítávají. 
Report lze v datové podobě exportovat do souborů .xls pro program Excel.  
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Obrázek 4: Okno reportů 

 
V záložce Help je zobrazena nápověda pro LBS, která vysvětluje použití jednotlivých funkcí. 
Jsou zde popsány změny přidané v jednotlivých verzích softwaru. 
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3 Analýza systému 

3.1 Analýza dat získaných z LBS 

IT oddělení na požádání dodalo data k jednotlivým rezervacím za období říjen 2009 až březen 
2010. Data nejsou běžně uživatelům dostupná, může je poskytnout pouze IT oddělení na vy-
žádání. Data byla ze systému exportována do souboru programu Excel. Pomocí něho byla 
následně zpracována. K jednotlivým rezervacím data obsahovala: 

 skupinu testu, 

 model zařízení, 
 umístění zařízení, 
 inventární číslo, 
 poznámky zapsané v rezervaci, 

 datum začátku rezervace, 
 datum konce rezervace, 

 datum zadání rezervace. 
 
K dispozici byla data z 239 uskutečněných rezervací. Získaná data byla analyzována pomocí 
histogramů a Paretovy analýzy.  
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Obrázek 5: Histogram délek rezervací 
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Z histogramu délky rezervace zařízení (obrázek 5) vyplynulo, že nejčastější délka rezervací je 
1 až 6 dní. Rezervace delší než 42 dní jsou neobvyklé, protože takto dlouhé testy se konají 
pouze výjimečně. Pravděpodobně se jedná o zbytečné nadhodnocení délky rezervace, nebo si 
vývojová skupina takto blokuje zařízení pouze pro své využití.  
 
Zvlášť byl zpracován histogram délek rezervací pro klimatické komory (obrázek 6),  
protože se jedná o nejvytíženější zařízení s nejdelšími testy.  
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Obrázek 6: Histogram délek rezervací klimatických testů 

 
Z histogramu plyne, že 10 rezervací, což je 16 %, je delších než 40 dní. Klimatické testy mo-
hou být velice dlouhé, ale takováto délka testů může značit přílišnou délku rezervace nebo 
blokaci zařízení proti přístupu jiných skupin.  
 
Byly zjištěny aritmetické průměry délky testů a mediány délky testů podle jednotlivých sku-
pin zařízení, viz. tabulka 2. Ze získaných údajů vyplývá, že nejpoužívanější jsou EMC testy 
s 83 provedenými testy. Klimatické testy jsou časově nejnáročnější s aritmetickým průměrem 
délky testu 24,8 dne. 
 
 Tabulka 2: Počty a délky testů podle skupin zařízení 

 Počet testů 
Aritmetický průměr 

délky rezervace (dní) 
Medián délky 

rezervace (dní) 

EMC testy 83 6,2 3 

Ostatní testy  53 2,4 1 

Workbench 27 3,4 2 

Klimatické testy 63 24,8 20 

Testy spolehlivosti 13 9,8 10 

Všechny testy 239 10,1 3 
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Dále byla analyzována doba mezi zadáním rezervace do LBS a začátkem rezervace. Tedy 
v jakém předstihu jsou zařízení rezervována. Tato data byla zpracována pomocí histogramu 
( obrázek 7 ).  
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Obrázek 7: Histogram doby mezi zadáním rezervace a začátkem rezervace 

 

Z histogramu na obrázku 7 plyne, že ve 125 případech, což je 52,3 % rezervací, byla rezerva-
ce zadána méně než jeden den dopředu. Tedy byla zadána v den vlastního testování,  
nebo dokonce zpětně. Zpětné zadávání rezervací je nežádoucí jev, ke kterému by vůbec nemě-
lo docházet. Zadání rezervace v den vlastního testování je menší problém, ale stále se jedná  
o nežádoucí jev. Při špatném zadávání rezervací nejsou v systému zadány rezervace 
v předstihu, a proto je zhoršené plánování dalších rezervací a ztížené sledování činnosti jed-
notlivých pracovníků pomocí LBS. 
 
Pro lepší analýzu byla kategorie <1 rozdělena na dvě kategorie. Na rezervace zadané zpětně  
a rezervace zadané v den testování (obrázek 8). 
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Obrázek 8: Sloupcový graf doby mezi zadáním rezervace a začátkem rezervace 

 
Počet případů zpětných rezervací a rezervací provedených v den testování je uveden 
v tabulce 3. 
 
  Tabulka3: Počty špatně provedených rezervací 

 Počet případů Procentuální podíl 
Rezervace zadána 

zpětně 
21 8,8 % 

Rezervace zadána 
v den testování 

104 43,5 % 

  
 

V tabulce 4 jsou uvedeny počty a procentuální vyjádření špatně provedených rezervací 
v závislosti na typu testu. 
 

Tabulka 4: Počty špatně provedených rezervací podle skupin testu 

 Počet testů 
Špatně rezervováno 

testů 
Procento špatných 

rezervací 

EMC testy 83 44 53,01% 

Ostatní testy  53 35 66,04% 

Workbench 27 23 85,19% 

Klimatické testy 63 18 28,57% 

Testy spolehlivosti 13 5 38,46% 

Všechny testy 239 125 52,30% 
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Obrázek 9: Sloupcový graf četnosti špatných rezervací dle skupiny testu 
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Obrázek 10: Sloupcový graf procent špatných rezervací ve skupinách 

 

Z obrázku 9 je patrné, že nejvíce špatných rezervací má skupina EMC testů. Je to dáno tím,  
že se jedná o nejpočetnější skupinu. Z obrázku 10 vyplývá, že ve skupině Workbench je 85 % 
rezervací provedeno špatně. Nejméně špatně provedených rezervací má skupina Klimatické 
testy. Je to dáno vytížeností zařízení a nutností si je rezervovat dopředu. 
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3.2 Analýza pomoci Ishikawova diagramu 

Analýza pomocí Ishikawova diagramu byla prováděna v týmu 3 lidí. Členy týmu byli Jiří Ko-
sina, engineering services manager Zdeněk Chládek a lab manager Pavel Ševela. Zkoumaný 
následek se vždy zapsal na tabuli a postupně se k nim přiřazovali možné příčiny. Některé pří-
činy byly poté použity jako nové následky a proces se opakoval. Byly uvažovány čtyři kate-
gorie příčin: 

 procesy, 

 metody, 

 technologie, 

 lidé. 
 
Na začátku byly určeny dva hlavní následky: 

 obtížné monitorování využití zařízení, 
 nízké využití zařízení. 

 
Jako první bylo zkoumáno obtížné monitorování využití zařízení. Sestavený Ishikawův dia-
gram je na obrázku 11. 
 

 
Obrázek 11: Ishikawův diagram 

 
Z diagramu vyplynuli pouze dva zdroje příčin obtížného monitorování: 

 nedostatek dat, 

 nerelevantní data. 
 
Obě příčiny byly dány jako následek v dalších Ishikawových diagramech. 
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Následně byly zkoumány příčiny nedostatku dat. Výsledný Ishikawův diagram je na obráz-
ku 12. 
 

 
Obrázek 12: Ishikawův diagram 

 
Z diagramu bylo určeno 5 příčin nedostatku dat: 
 
1) Nebylo patřičně nařízeno používání LBS.  
Pokyn k používání LBS byl rozeslán pouze e-mailem. V něm byli zaměstnanci informováni  
o nově zavedeném systému a povinnosti LBS používat. Tato povinnost ale není zakotvena 
v žádném oficiálním dokumentu. 
 
2) Žádný postih za nedodržování.  
Pokud zaměstnanci používají LBS nesprávně, tj. rezervují si zařízení až v den testu nebo re-
zervují zpětně nebo nepoužívají LBS vůbec, nejsou nijak postihováni a tato skutečnost není 
zohledňována v jejich hodnocení. 
 
3) Nízká motivace k používání LBS.  
Zaměstnancům nebyla vysvětlena důležitost používání LBS. Nebylo dostatečně vysvětleno, 
co jim nový systém přináší za výhody. Proto ho nepoužívají všichni zaměstnanci. 
 
4) Nedostatečné proškolení zaměstnanců.  
Zaměstnanci neprošli žádným školením, které by jim vysvětlilo účel LBS a ukázalo všechny 
jeho možnosti. 
 
5) Nedostatečná kontrola používání LBS. 
Používání LBS je kontrolováno pouze sporadicky. Je to dáno nutností fyzicky obejít veškerá 
zkušební zařízení a obtížným získáním dat o probíhajících testech z LBS.  
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Pomocí Ishikawova diagramu byly zkoumány příčiny nerelevantních dat. Výsledný diagram 
je na obrázku 13. 
 

 
Obrázek č.13: Ishikawův diagram 

 

Z diagramu bylo určeno 5 příčin nerelevantnosti dat: 
 
1) Pouze manuální zpětná vazba. 
Z LBS nelze zjistit, zda se doba rezervace shoduje s dobou vlastního testování. Tento rozdíl 
lze zjistit pouze od jednotlivých testerů, nebo obcházením zařízení a zjišťováním, zda se na 
něm stále testuje. Takovéto zjišťování je nepraktické a časově náročné. 
 
2) Nedostatečná kontrola používání LBS. 
Není zjišťováno, zda délka rezervace reálně odpovídá skutečnosti. 
 
3) Neprovázané na další agendy. 
Systém LBS není navázán na již existují systémy ve firmě Honeywell ACS. Jedná se napří-
klad o systém MET/Cal sloužící ke kalibraci přístrojů. 
 
4) Nízká motivace k používání LBS. 
Zaměstnancům nebyla vysvětlena důležitost používání LBS. Nebylo dostatečně vysvětleno, 
co jim nový systém přináší za výhody. Proto není LBS používán správně a někdy do něho 
nejsou zadány reálné údaje. 
 
5) Nedostatečné sledování rezervací. 
LBS není nijak schopen zjistit reálné délky testů, ani jak se liší oproti rezervaci. 
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Jako poslední byly analyzovány příčiny nízkého využití zařízení pomocí Ishikawova diagra-
mu, který je uveden na obrázku 14. 
 

 
Obrázek č.14: Ishikawův diagram 

 
Z diagramu bylo určeno 6 příčin nízkého využití zařízení: 
 
1) Není kontrola reálného využití. 
Využití zařízení je počítáno pouze z délky rezervací. Nezohledňuje se reálná délka testů. 
 
2) Předčasné ukončení testů neuvolní zařízení. 
Při předčasném ukončení testů nedochází k uvolnění zařízení pro další testy. Uvolnění zaříze-
ní je možné pouze změnou současné rezervace. 
 
3) Složitost použití systému. 
LBS není dostatečně uživatelsky přívětivý. Řada věcí se musí dělat příliš složitě, nebo je sys-
tém vůbec neumožňuje. 
 
4) Pouze manuální zpětná vazba. 
Z LBS nelze zjistit, zda se doba rezervace shoduje s dobou vlastního testování. Nelze jedno-
duše vyhodnotit reálné využití zařízení.  
 
5) Zbytečně dlouhé rezervace zařízení. 
Rezervace zařízení bývají nadhodnocené vůči reálné době testu. Není kontrolováno, zda po 
celou dobu rezervace bylo zařízení využíváno. 
 
6) Není požadováno uvolnění zařízení. 
Není požadováno uvolnění zařízení, pokud test již skončil, ale zařízení je stále rezervováno. 
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4 Návrh změn v systému 

Byly navrženy změny systému rezervací vycházející z dat získaných během analýzy systému. 
Veškeré navržené změny byly konzultovány s testery (pracovníky navrhujícími a provádějí-
cími testy) a vedoucími pracovníky. Díky tomu byly některé navržené změny zamítnuty. Jed-
nalo se například o odstranění schvalování rezervací u klimatických testů nebo návrh na op-
timalizaci využití zařízení pomocí metod rozvrhování. Byly navrženy jak technické změny 
samotného LBS, tak změny procesní. 

4.1 Technické změny v LBS 

Byl zpracován návrh změn LBS a předán IT oddělení k zapracování do nové verze LBS 2.0. 
Do návrhu nebyly zařazeny všechny navržené změny, ale některé byly zařazeny do návrhu 
LBS 3.0. 
 
Do verze LBS 2.0 byly zahrnuty změny: 

 report probíhajících testů, 
 report testerů, 
 funkce start test, 

 funkce přerušení testu, 
 funkce konec testu, 

 grafické změny. 
 
Ostatní změny budou realizovány až v další verzi LBS. 

4.1.1 Změny uživatelských oprávnění 

Došlo k drobným změnám v definici jednotlivých uživatelských oprávnění. 
 
Approver je speciální uživatel mající práva schvalovat a zamítat rezervace zařízení, za které 
zodpovídá. Může editovat rezervace, které schválil. Pokud provede editaci rezervace, majitel 
rezervace obdrží informační e-mail o této změně. Approver může delegovat svoje pravomoci 
na zvolenou dobu na jiného uživatele.  
 
Administrator může povolovat a zamítat rezervace pro všechna zařízení. Může také editovat 
údaje všech uživatelů, zařízení a všech rezervací. Pokud provede editaci rezervace, majitel 
rezervace obdrží informační e-mail o této změně. Administrator může vytvořit novou skupinu 
zařízení a nastavit pro každé zařízení, zda jeho rezervace potřebuje schválení. Administrator 
může delegovat pravomoc approvera na zvolenou dobu na jiného uživatele. 
 
Pokud si zařízení požadující schválení rezervuje jeho správce (approver) nebo administrátor, 
je rezervace schválena automaticky. 
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4.1.2 Report probíhajících testů 

Jedná se o jednoduchý report, který zjednodušuje fyzickou kontrolu právě probíhajících testů. 
Pracovník si report vytiskne a obejde jednotlivé laboratoře a zařízení. Tímto zjistí, zda na za-
řízeních probíhají testy, pro které byla provedena rezervace v LBS. Report obsahuje všechna 
zařízení s právě probíhajícími testy. Zobrazená zařízení mohou být filtrována a řazena podle 
druhu testu a laboratoře. Volitelně lze zobrazit i zařízení podle LBS nevyužitá. Tato možnost 
je pro kontrolu, zda neprobíhá test bez řádné rezervace. K jednotlivým zařízením report obsa-
huje: 

 název zařízení, 
 odlišení zda test běží, neběží a měl by, je přerušen (a krátké zdůvodnění přerušení), 
 datum spuštění testu, 
 rezervace od - do, 

 jméno testera,  
 jméno testu. 

4.1.3 Report testerů 

Jedná se report pro hodnocení testerů na základě délky rezervace a skutečné doby testu. 
K reportu bude mít přístup ACS leader, administrator, a lidé, jimž administrator udělí práva 
nahlížet do reportu. Team leader bude mít přístup k reportu jemu podřízených lidí. Report 
umožňuje vybrat jednoho nebo více lidí a časové období. Zobrazí data jejich rezervací 
v grafické podobě. Data lze exportovat v souboru .xls pro zpracování programem Excel. 
Report obsahuje: 

 jméno testera, 
 zařízení rezervovaná testerem, 

 období, po které bylo zařízení rezervováno, 
 skutečné využití zařízení. 

4.1.4 Report zařízení 

Jedná se o report pro vyhodnocení vytížení zařízení rezervacemi a srovnání se skutečnými 
délkami testů. Report umožňuje vybrat jedno zařízení nebo skupinu zařízení a časové období. 
Zobrazí data jejich rezervací v grafické podobě. Data lze exportovat v souboru .xls pro zpra-
cování programem Excel. 
Report obsahuje: 

 jméno zařízení, 
 délku rezervací, 
 skutečnou délku testů. 

4.1.5 Funkce start testu 

První tři dny rezervace, pokud není stisknuto tlačítko Start test, systém zašle majiteli rezerva-
ce upozorňující e-mail. V něm bude odkaz, po jehož stisknutí dojde k aktivaci tlačítka Start 
test bez nutnosti přihlášení do LBS. K tlačítku Start test je možné se dostat i přes rozhraní 
LBS, je umístěno v detailu rezervace. Po aktivaci tlačítka Start test bude do databáze uloženo 
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datum skutečného zahájení testování. Pokud nedojde k aktivaci tlačítka Start test v prvních 
třech dnech, budou ve čtvrtý den e-mailem o této situaci informovány následující osoby: 

 team leader majitele rezervace, 

 správce komory, pokud existuje,  

 správce laboratoře. 
V e-mailu, který obdrží, bude oznámení o nevyužité rezervaci. Dotyčné osoby by pak měly 
zjistit, proč test nezačal a zjednat nápravu zahájením testu nebo uvolněním rezervace. E-mail 
obdrží i majitel rezervace. Bude obsahovat oznámení o informování vedoucích pracovníků  
o nevyužité rezervaci. 

4.1.6 Funkce přerušení testu 

Během testování může nastat situace, kdy musí být test na nějakou dobu přerušen. Tlačítko 
Přerušení testu je umístěno v LBS v detailu rezervace. Po jeho aktivaci majitel rezervace zadá 
předpokládanou dobu přerušení a jeho důvod. Tyto údaje a datum začátku přerušení se uloží 
do LBS. Po skončení předpokládané doby přerušení se test automaticky změní na běžící. Ma-
jitel rezervace může test změnit na běžící i před skončením přerušení. Provede to stisknutím 
tlačítka Pokračování testu v LBS.  

4.1.7 Funkce konec testu 

Při předčasném ukončení testu majitel rezervace uvolní zbytek rezervace stisknutím tlačítka 
Konec testu. Tlačítko Konec testu je umístěno v LBS v detailu rezervace. Po jeho stisknutí 
dojde k uložení data reálného ukončení testu do databáze. V poslední den testu, pokud ještě 
nebyl test ukončen, bude testerovi zaslán e-mail. V něm bude odkaz, po jehož stisknutí dojde 
k aktivaci tlačítka Konec testu bez nutnosti přihlášení do LBS. V případě, že majitel rezervace 
neukončí test ani poslední den rezervace, budou v následujícím dni e-mailem informováni:  

 team leader dotyčného pracovníka, 
 správce komory, pokud existuje,  

 správce laboratoře. 
 majitel rezervace následující po neukončené rezervaci. 

Kolize rezervací bude v LBS zvýrazněna, protože by k ní nemělo docházet. V případě nutnos-
ti je správným postupem domluvit si změnu rezervace. Po ukončení prodlouženého testu je  
o tomto e-mailem informován vlastník následující rezervace. Pouze po skončení předchozí 
rezervace může začít další test. Informační e-maily o začátku testování během tří prvních dní 
rezervace jsou posílány až po skončení prodloužené rezervace. V případě jednodenního testu 
není požadováno ukončení testu pomocí tlačítka Konec testu, ale test je ukončen automaticky 
v den zahájení. 

4.1.8 Drobné změny v uživatelském rozhraní LBS 

Bylo navrženo několik drobných a grafických změn uživatelského rozhraní LBS: 

 Ke zvýšení přehlednosti LBS jsou jednotlivé rezervace graficky odděleny.  

 Při najetí kurzoru myši na rezervaci se zobrazí jméno testera, který rezervaci provedl. 
 Nezahájený test je zvýrazněn jasnou barvou.  
 Přerušený test je zobrazen odlišnou barvou od barvy běžícího testu. 

 Neukončený test, který překračuje dobu rezervace, je zvýrazněn jasnou barvou. 
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4.1.9 Funkce porucha zařízení 

Při poruše zařízení aktivuje odpovědný pracovník funkci Porucha zařízení v LBS. Do LBS 
zadá předpokládanou délku poruchy. Systém odešle informační e-mail stanoveným lidem: 

 správci komory, 
 správci laboratoře, 
 uživatelům, do jejichž rezervace zasahuje předpokládaná doba poruchy. 

Porucha bude v LBS barevně vyznačena. Nebude počítána do využití zařízení a statisticky 
bude vedena jako samostatná kategorie. 

4.1.10 Navázání LBS na systém kalibrací MET/Cal 

Pracovníkovi odpovědnému za kalibraci zařízení bude na začátku každého týdne zaslán  
e-mail. Bude obsahovat seznam zařízení, jejichž kalibrace vyprší v následujících šesti týdnech 
a není u nich naplánována kalibrace v LBS. Pracovník poté sám naplánuje kalibraci a vyznačí 
dobu trvání kalibrace v LBS. Kalibrace budou v LBS označeny jinak, než běžné rezervace. 
Nebudou počítány do využití zařízení, statisticky budou vedeny jako samostatná kategorie. 
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4.1.11 Vývojový diagram LBS 2.0 

 
Obrázek č. 15: Vývojový diagram nových funkcí LBS 

 

Na obrázku 15 je znázorněn vývojový diagram technických změn v LBS. Jedná se o funkce 
Start testu, Přerušení testu a Konec testu. Při vzniku mimořádných situací jsou upozorněny 
odpovědné osoby e-mailem. Řešení vzniklého problému pak probíhá individuálně mimo sys-
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tém. Osoby upozorněné na problém e-mailem jsou popsány u funkcí Start testu a Konec testu. 
Podle situace pak odpovědná osoba zjedná nápravu problému s majitelem rezervace,  
nebo využije svých pravomocí v LBS a rezervaci zruší, případně změní. 

4.2 Procesní změny 

Ke zlepšení funkčnosti LBS je potřeba provést několik procesních změn v organizaci. Jde 
hlavně o řádné nařízení používání LBS a jeho vymáhání. Dále je potřeba zaměstnancům vy-
světlit smysl LBS a proškolit je v jeho používání.  

4.2.1 Nařízení používání LBS 

Nařízení používat LBS bude zahrnuto do nového připravovaného laboratorního řádu. Labora-
torní řád popisuje chování v laboratoři a zacházení s přístroji. Bude zde uvedena jasná povin-
nost zaměstnanců před provedením testu si zařízení pomocí LBS rezervovat. 

4.2.2 Postih za špatné používání LBS 

Nepoužívání LBS, jeho špatné používání nerezervováním si zařízení dopředu a nadměrné 
rezervování bude zohledněno v ročním hodnocení zaměstnanců. Toto hodnocení vypracovává 
vedoucí pracovník zaměstnance na základě reportu testerů.  

4.2.3 Školení 

Všichni zaměstnanci, kteří během práce musí používat LBS, budou proškoleni k jeho správ-
nému využívání. Školení bude zahrnovat jak správné postupy rezervace a práce s LBS,  
tak i důvody, proč byl systém zaveden a co zaměstnancům přináší. 

4.2.4 Motivace 

LBS byl navržen co nejvíce uživatelsky přívětivý. Měla by se však získat zpětná vazba od 
uživatelů LBS a jejich návrhy na zlepšení zapracovat do dalších verzí LBS. Zaměstnanci  
si musí být vědomi, proč byl systém vytvořen a co jim přináší. Zaměstnanci musí také vědět 
jaké postihy je čekají v případě, že systém nebudou používat. 
 

4.2.5 Značení probíhajících testů 

U všech testovacích zařízení je umístěna vymazatelná tabulka, na kterou se zaznamenávají 
údaje o probíhajícím testu: 

 jméno pracovníka provádějícího test, 
 datum začátku testu, 
 datum konce testu, 

 název testu. 
Tato změna má přispět k jednodušší kontrole shody rezervací s prováděnými testy. 
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5 Diskuze výsledků 

5.1 Analýza rizik zaváděných změn 

Analýza rizik zaváděných změn byla provedena zjednodušenou metodu FMEA. Bylo vyne-
cháno stanovení obtížnosti detekce. Tento krok nebyl při zhodnocení rizik změny systému 
potřeba. Bylo určeno několik oblastí, v kterých může vzniknout problém: 

 LBS, 

 školení, 
 nařízení používání LBS, 
 postih za nepoužívání LBS, 

 motivace. 
 
Tabulka5: FMEA 

Proces/ 
Funkce 

Způsob selhání Následky Příčiny Důsledky 
Pravdě-

podobnost 
Součin 

LBS 

Zpoždění 
implementace 

Nezavedení 
nového LBS 

Příliš vytížené IT 
oddělení 

2 3 6 

Špatně 
implementováno 

Hůře použitelný 
LBS 

Špatná komunikace s 
IT teamem 

4 1 4 

Špatný návrh 
Hůře použitelný 

LBS 
Špatná analýza 

požadavků 
4 1 4 

Školení 

Nedostatečné 
proškolení 

Špatné používání 
LBS 

Špatně provedené 
školení 

3 1 3 

Neproškoleni všichni 
zaměstnanci 

Částečné špatné 
používání LBS 

Časová náročnost 2 4 8 

Nařízení 
používání 

LBS 

Zpožděné vydání 
oficiálního dokumentu 

Obtížná 
vymahatelnost 
používání LBS 

Složitý proces 
vytváření dokumentu 

3 2 6 

Postih za 
nepoužívání 

LBS 

Team leader špatné 
používání LBS 
nezohlední v 
hodnocení 

Snížená motivace 
používat LBS 

Team leader 
nepovažuje LBS za 

důležité 
2 2 4 

Motivace 

Špatně motivovaní 
zaměstnanci 

Snížená motivace 
používat LBS 

Špatně provedené 
školení 

3 1 3 

LBS není dostatečně 
uživatelsky přívětivý 

Snížená motivace 
používat LBS 

Špatný návrh LBS 3 1 3 

 
Tabulka 6: Hodnocení následků a pravděpodobnosti v metodě FMEA 

Důsledky  Komentář  Pravděpodobnost Komentář 
1 Velmi malé  1 Velmi malá 

2 Malé  2 Malá 

3 Střední  3 Střední 
4 Velké  4 Velká 

5 Velmi velké  5 Velmi velká 
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1) Funkce LBS 
a) Zpoždění implementace 
Systém bude zaveden později, než je stanovený plán. Hlavním důvodem je přílišná vytí-
ženost IT oddělení, které podporuje více divizí firmy Honeywell. Některé projekty tak 
mají vyšší prioritu.  

 
b) Špatně implementováno 
IT oddělení špatně pochopí návrh nového systému a špatně ho implementuje. Příčinou 
může být špatná komunikace s IT oddělením. IT oddělení má však zavedeny standardizo-
vané postupy komunikace se zákazníky. Získané požadavky jsou zpracovány do doku-
mentu a dávány ke schvalování zákazníkovi.  

 
c) Špatný návrh 
Funkce systému LBS by mohly být špatně navrženy. Na návrhu se podílelo několik lidí a 
návrhy byly konzultovány s testery. V případě špatného návrhu systému by musel být 
návrh přepracován a znovu předán IT oddělení k implementaci. 

 
2) Školení 

a) Nedostatečné proškolení 
Při špatném proškolení zaměstnanců nedojde k nápravě špatného používání LBS.  

 
b) Neproškoleni všichni zaměstnanci 
Na školení se nebudou moci dostavit všichni zaměstnanci, kteří mají být proškoleni. Ně-
kteří tak školení neabsolvují. 

 
3) Nařízení používání LBS 

Zpožděné vydání oficiálního dokumentu. 
Je třeba zakomponovat povinnost používání LBS do laboratorního řádu. Bez tohoto opat-
ření neexistuje žádný dokument vyžadující používání LBS. Změny oficiálních dokumentů 
jsou časově náročné, může dojít ke zpoždění jeho vydání. 

 
4) Postih za nepoužívání LBS 

Team leader špatné používání LBS nezohlední v hodnocení 
Zaměstnanci nebudou za nepoužívání LBS postihováni. Tato skutečnost sníží motivaci 
k používání LBS. Team leader nebude považovat používání LBS za natolik důležité,  
aby zaměstnance postihoval.   

 
5) Motivace 

a) Špatně motivovaní zaměstnanci 
Zaměstnancům nebyl dostatečně vysvětlen přínos LBS a proč by ho měli používat. Neví, 
jaké výhody jim přináší. Je třeba dobře připravit školení, aby tuto skutečnost zohlednilo. 

 
b) LBS není dostatečně uživatelsky přívětivý 
Při špatném návrhu bude LBS pro zaměstnance obtížně použitelný. Zaměstnanci LBS ne-
budou používat. 
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Po použití metody FMEA vyplynuly tři hlavní problémy, kterým je třeba věnovat pozornost 
při zavádění systému: 

 neproškoleni všichni zaměstnanci, 
 zpoždění implementace nové verze LBS, 
 zpožděné vydání oficiálního dokumentu nařizujícího používat LBS. 

 
Návrh na nápravu: 
1) Neproškoleni všichni zaměstnanci 

Bude třeba uspořádat několik školení tak, aby se ho mohli zúčastnit všichni zaměstnanci. 
 

2) Zpoždění implementace nové verze LBS 
Zdůraznit potřebu včasné implementace nového systému vedoucím pracovníkům a získat 
tak vysokou prioritu pro projekt. Monitorovat stav projektu s IT oddělením. 

 
3) Zpožděné vydání oficiálního dokumentu nařizujícího používat LBS 

Je třeba dohlédnout na včasné vypracování a schválení nového laboratorního řádu. 

5.2 Vyhodnocení implementace navržených změn 

V době dokončení práce nebyly navržené změny plně implementovány a nemohlo být proto 
provedeno zhodnocení jejich přínosu. Úspěšnost zavedených změn může být hodnocena ně-
kolika metrikami: 
 
1) Správné používání LBS 

Očekává se snížení nesprávného používání LBS. Lze vyhodnotit z dat začátku rezervace a 
data zadání rezervace. Cílem je snížení z hodnoty 50% případů špatného použití na méně 
než 10%. 

 
2) Zvýšení využití zařízení 

Bylo zavedeno několik opatření na snížení nadměrných rezervací, jde o: 
 funkce start a konec testu, 

 fyzická kontrolou rezervovaných zařízení, 
 hodnocení zaměstnanců z hledisky nadměrných rezervací. 

 
Všechna tato opatření by měla mít pozitivní dopad na snížení nadměrných rezervací. Tuto 
skutečnost je možné ověřit analýzou mediánu a aritmetického průměru délky rezervací.  

 
3) Množství získaných dat z LBS a jejich vyhodnocení 

Zavedením funkcí start a konec testu budou získána data, která předtím nebyla k dispozici. 
Jedná se například o skutečnou délku testů a rozdílu mezi délkou rezervace a skutečnou 
délkou testu. Jejich snadné zpracování a vyhodnocení umožní nově navržené reporty,  
které jsou součástí LBS.  
Report probíhajících testů umožní jednodušší fyzickou kontrolu probíhajících testů. 
Report testerů umožní sledování činnosti jednotlivých pracovníků a vyhodnocení jejich 
rezervací. 
Report zařízení je navržen ke snadnému vyhodnocení vytížení jednotlivých zařízení  
a k případné optimalizaci počtu zařízení. 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str. 38  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

Všechny uvedené metriky mohou být vyjádřeny jako finanční úspora. Možné úspory byly 
odhadnuty na 5000 $ ročně. Úspor se má dosáhnout: 

 zvýšením využití zařízení a tím snížením nároků na jejich počet, 
 lepším plánováním rezervací, 
 snížením zátěže vedoucích pracovníků zvýšením množství a zjednodušením dostup-

nosti dat potřebných k řízení. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce a přáním organizace bylo za pomoci metod Six Sigma analyzovat 
současný rezervační systém, navrhnout a zavést opatření vedoucí ke zlepšení monitorování  
a využití zařízení. Dále navrhnout systém reportů k zjednodušení zpracování informací získa-
ných ze systému.  
 
Projekt zpracovávaný v diplomové práci nebyl typickým problémem pro metodu Six Sigma. 
Při zpracování projektu nebyly použity všechny možnosti a metody, které Six Sigma nabízí. 
Jedná se hlavně o statistické metody, kterých nebylo potřeba. Bylo využito především dopo-
ručeného systematického přístupu k problémům a jejich řešení uvedených v metodě DMAIC. 
Six Sigma je týmová metoda a práce ve vícečlenném týmu se při analyzování problémů a ná-
vrhu jejich řešení osvědčila. Vícečlenný tým se uplatnil hlavně při analýze problémů pomocí 
Ishikawova diagramu, při diskuzi jednotlivých návrhů změn na zlepšení a při analýze mož-
ných problémů při zavádění systému metodou FMEA. 
 
Závěrem lze o metodě Six Sigma říci: 

 je univerzálně použitelná nejen na výrobní problémy, 
 doporučené kroky usnadňují řízení projektu, analýzu a řešení problému, 
 vyžaduje týmovou spolupráci. 

 
Při řešení problému rezervačního systému byl popsán současný systém a shromážděna do-
stupná data potřebná k analýze systému. Labbooking system byl analyzován pomocí metod 
Six Sigma. Samotná analýza byla prováděna pomocí histogramů, Paretovy analýzy a Ishika-
wových diagramů. Z dat získaných za období říjen 2009 až březen 2010 byly vyhodnoceny 
provedené rezervace z hlediska jejich doby a doby mezi zadáním rezervace do systému a je-
jím začátkem. Z vypracovaných Ishikawových diagramů byly vyvozeny příčiny obtížného 
monitorování využití zařízení a nízkého využití zařízení. Na základě získaných dat a provede-
ných analýz byly navrženy technické změny systému. Byly navrženy i procesní změny tykají-
cí se především motivace zaměstnanců používat LBS. Navržené principy sledování skuteč-
ných délek rezervací lze využít v obdobných systémech. 
 
Podařilo se: 

 návrh technických změn LBS umožňující sledování skutečného využití zařízení, 
 návrh procesních změn k motivaci lidí k používání LBS, 
 návrh reportů potřebných pro jednoduché řízení a kontrolování rezervací, 
 návrh sledování kalibrací a oprav zařízení, 
 návrh opatření vedoucích ke správnému používání LBS. 
 zapracování části navržených změn do nového LBS 2.0. 

 
Nepodařilo se: 

 nebyla získána a vyhodnocena data potvrzující účinnost navržených opatření, 
 návrh sledování kalibrací a oprav zařízení bude zapracován až do dalších verzí LBS. 
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Seznam zkratek a symbolů 

Zkratka Popis 
Honeywell ACS Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ, o.z. divize ACS 
ACS Automation and Control Solutions 
LBS Lab booking system 
FMEA Analýza možných vad a jejich příčin 
EMC Elektromagnetická kompatibilita 
ESD Electrostatic discharge 
 

   

 


