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Školení Design For Six Sigma – Design procesů 

 

Naučíme vás designovat nové procesy metodikou Design for Six Sigma (DFSS), 

identifikovat koncové zákazníky a efektivní metody, jak zjišťovat jejich potřeby. 

Velká pozornost je věnována právě detailnímu rozboru sebraných zákaznických 

požadavků na nový proces a jejich implementaci. 

Metodika DFSS je kombinací kreativních nástrojů a strukturovaného analytického 

přístupu. Důraz je kladen na způsoby vedení projektového týmu, společné navr-

hování možných procesních variant a konečné zpracování včetně komunikace 

finálního procesu. Metodika a nástroje jsou demonstrovány na reálných příkla-

dech. Účastníci si vyzkouší design procesu pomocí simulační hry. 

 

 
V konkurenčním prostředí jsou firmy nu-
ceny předkládat nové produkty a s nimi i 
designovat nové procesy. Právě zde se 
úspěšně využívá DFSS. 

 

Typické situace  Často vyvíjíte nové produkty a potřebujete k nim i nové procesy. 

 Green Belti nebo Black Belti nejenom zlepšují procesy, ale i de-

signují nové. 

 S uvedením nového produktu zjišťujete, že nejsou určena pro-

cesní pravidla. 

 Chcete mít funkční procesy ihned od jejich spuštění, tedy bez 

chyb a nutnosti jejich zlepšování. 

 

Co se naučíte  Navrhovat nové procesy (pomocí projektové metodiky DMADV). 

 Zaručit maximální kvalitu produktů a služeb již při jejich vzniku. 

 Efektivně sbírat a analyzovat zákaznické požadavky na nový pro-

ces. 

 Navrhnout různé varianty nového procesu a vybrat tu nejlepší. 

 Eliminovat rizika při implementaci a odhadnout finanční přínosy.  

 Přes 10 nových nástrojů: QFD, KJ Analýza, DFMEA, SCAMPER, 

HIT Matrix aj. 
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Moduly školení a agenda

 

Co je to procesní design a metodika DFSS QFD analýza 

Cyklus DMADV Prioritizace funkcí 

Hledání příležitosti pro design Generování konceptů (kreativní techniky) 

Určete rozsah projektu Požadavky designu 

Práce s hlasem zákazníka Vlastní design procesu a prototypy 

KJ analýza Implementace procesu 

 

 

Základní atributy školení 

 

Doba trvání  3 dny 

Cílová skupina  Procesní a produktoví manažeři, Green a Black Belti, vlastníci pro-

cesů, projektoví manažeři 

Počet účastníků  8 -12 

Jazyk školení  Česky, Anglicky 

 

 

 

 

Reference Unicredit | Vodafone | GE Money |Komerční Banka | Preciosa |Pana-

sonic | Continental | ČSOB – KBC Group | VÚB banka | 

 

 

Kontakt Milan Gazdík 

milan.gazdik@integratedconsulting.cz 

Libor Čadek 

libor.cadek@integratedconsulting.cz 
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