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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
ISO 13053-1 vypracovala technická komise ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomisí SC 7,
Aplikace statistických a příbuzných postupů pro implementaci Six Sigma.
ISO 13053 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Kvantitativní metody zlepšování
procesu – Six Sigma:
●
●

Část 1: Metodologie DMAIC
Část 2: Nástroje a postupy

Úvod

Cílem metodologie Six Sigma1) je zlepšit obchodní činnosti a úroveň kvality a dosáhnout vyššího zisku
řešením vážných obchodních problémů, které mohou trvat již delší dobu. Při tomto přístupu hnací
silou pro organizaci je být konkurenceschopná a vyvarovat se chyb a plýtvání. Celá řada projektů Six
Sigma se týká snižování ztrát. Některé organizace požadují na svých zaměstnancích, aby se zabývali
metodologií Six Sigma a požadují totéž na svých dodavatelích. Přístup je založen na projektech
a zaměřuje se na strategické cíle obchodní činnosti.
Z hlediska používaných nástrojů a postupů je toho v metodologii Six Sigma vlastně málo nového.
Metoda využívá mimo jiné statistické nástroje, a tudíž pracuje s nejistými jevy s cílem rozhodnout na
základě respektování náhodnosti. Proto se považuje za vhodné spojit program Six Sigma s plány
managementu rizik a s aktivitami prevence vad.
Odlišným rysem oproti dosavadním přístupům v oblasti kvality je, že se nezahajují takové projekty,
které nemají jednoznačně charakter závažného obchodního případu. Metodologie Six Sigma hovoří
obchodním jazykem (měření hodnot během projektu) a její filozofií je zlepšit spokojenost zákazníka
vyloučením vad a jejich předcházením, a tím zvýšit zisk.
Dalším rozdílem je infrastruktura. Tvorba rolí a odpovědnosti s nimi spojené dávají této metodologii
robustní infrastrukturu. Požadavek, aby každý projekt byl spojen s konkrétním obchodním případem,
obecný způsob, jakým je každý projekt prověřován, jasně definovaná metodologie (DMAIC), kterou
sleduje každý projekt, přináší do infrastruktury další prvky.
Předmět této části normy ISO 13053 se omezuje na zlepšování existujících procesů. Dokument
nezasahuje do oblasti navrhování pro Six Sigma (Design for Six Sigma) či zásadních změn výrobního
procesu (re-engineering), kde metodologie DMAIC není zcela vhodná, ani nezasahuje do oblasti
certifikace. Existují samozřejmě také situace, kde další zlepšování výrobních procesů není možné, buď
z důvodů technických či finančních. Další normy, které pojednávají o takových situacích, jsou teprve
tvořeny, ale po jejich vydání bude norma ISO 13053 spolu s nimi tvořit ucelený soubor norem
pokrývající jak zlepšování existujících výrobních procesů, tak i tvorbu nových procesů, a umožní
dosáhnout úrovně výkonnosti i nad rámec metodologie Six Sigma.
1 Předmět normy
Tato část normy ISO 13053 popisuje metodologii pro zlepšování obchodní činnosti známé jako
metodologie Six Sigma. Tato metodologie obvykle obsahuje pět fází: definovat, měřit, analyzovat,
zlepšovat a řídit (DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control).
Tato část normy ISO 13053 doporučuje pro každou z fází metodologie DMAIC preferované
a vyzkoušené nástroje užívané během realizace projektu Six Sigma. Rovněž doporučuje, jakým
způsobem mají být projekty řízeny, a popisuje role, požadované odborné znalosti a výcvik osob
zapojených do takového projektu. Je použitelná v organizacích s výrobními procesy, rovněž i ve
službách a transakčních procesech.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

