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LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Green Belt školení poskytuje ucelenou znalost metodiky Lean, ale hlavně Six Sigma pro zlepšování výkonnosti 

firemních procesů (vycházející z projektové metodiky DMAIC). Posluchači jsou po absolvování školení schopni 

vést středně velké zlepšovací projekty. Certifikace Green Belt patří k mezinárodně uznávaným titulům. Školicí 

moduly vždy připravujeme podle skutečných potřeb klienta. 

Účastníci kurzu jsou schopni samostatně definovat, popsat a provést ucelený projekt pomocí metodiky Lean Six 

Sigma. Cílem kurzu je představit všechny potřebné a praktické nástroje a techniky metodiky Lean a Six Sigma, 

vyzkoušet a konzultovat hlavní techniky a nástroje typického zlepšovacího projektu.

Fakta o školení

● 8 x 5 hodin školení GREEN BELT online (NOVINKA)

● Teoretická část zaměřená na pochopení DMAIC cyklu.

● Praktická část obsahuje simulaci, reálné cvičení na 

vybraných procesech ve firmě a definice projektu.

● Praktické ukázky projektů a případové studie již hotových

projektů součástí školení.

● Závěrečný test – Green Belt, 40 otázek

● Certifikace a online koučink v ceně!

Naučíte se:

● Řídit středně velký procesní projekt Lean Six Sigma

● Definovat rozsah projektu a mapovat procesy

● Měřit výkonnost procesu

● Analyzovat proces pomocí datové, grafické a procesní 

analýzy

● Realizovat analýzy pomocí statistických softwarů

● Hledat řešení a vyhodnotit nejlepší variantu

● Nastavit měření procesů
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GREEN BELT – V KOSTCE

Green Belt školení poskytuje ucelenou znalost metodiky Lean, ale hlavně Six Sigma pro 

zlepšování výkonnosti firemních procesů (vycházející z projektové metodiky DMAIC). 

Green 
Belt

Online

• 8 x 5 hodin + odpolední koučink (celkem 48 hodin)

• 2 zkušení Master Black Belti jako školitelé po celé školení

• Až pro 15 účastníků z různých/jedné společnosti

• 4 profi digitální platformy pro online výuku a kooperaci

• Potřebné materiály a výstupy v elektronické podobě

• Zakončeno mezinárodní certifikací Green Belt
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GREEN BELT ONLINE

● Celý kurz je veden online formou za pomoci profesionálních 

digitálních platforem. Dva zkušení Master Black Belti poskytují 

„živý“ výklad, vedou virtuální workshopy, řídí simulace a 

poskytují podporu v průběhu celého kurzu i po jeho skončení.

● Specifikum online kurzu je udržet pozornost a poskytnout stejnou 

kvalitu informací intenzivněji. Tento fakt nás přiměl rozložit 

časovou náročnost školení do více časových bloků:

○ 8x dopolední virtuální školení (8:30 – 13:00)

○ Možnost následné odpolední konzultace a rekapitulace 

○ Individuální koučink a příprava zadaných úkolů je součástí 

kurzu

○ Závěrečný certifikační test (online)

● Zachování základních pilířů: Simulační hra, práce v týmu 

(virtuální), samostatná cvičení, výklad s elektronickým white-

boardem, online zkušební otázky a test i samotná certifikace

● Tento model zajišťuje výuku bez cestovních nákladů a celodenní 

nepřítomnosti v zaměstnání

● Vše je založeno na využití nových digitálních nástrojů ZOOM, 

Menti, Orchidea a Odoo platforma

● Je zachována možnost diskuzí s ostatními účastníky z jiných 

společností v reálném čase pomocí virtuálních mini-workshopů 

díky digitálním aplikacím.
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POROVNÁNÍ DVOU TYPŮ GREEN BELTŮ KURZŮ

GREEN BELT – v učebně

● Osobní setkání – možnost vše zažít naživo

● Komplexní servis – zapůjčení notebooků se 

statistickým SW

● Simulace – kopírující reálné prostředí

● Intenzivnější – 6 dnů školení celý den.

● Není potřeba žádné technické vybavení

● Reálné workshopy a diskuze

● 10 hodin online koučinku po školení

● Možnost sdílet know-how uvnitř skupiny během 

školení

GREEN BELT - online

● Moderní efektivní forma představující i nástroje 

digitálního spolupráce a řešení problémů

● Odkudkoliv – není nutné dojíždět do místa 

školení

● Flexibilita v pracovním vytížení – pouze 8x půl 

den

● Více kladen důraz na přípravu, testování. Před 

školením i v průběhu – větší zapojení i v čase 

mezi jednotlivými moduly

● 5 hodin koučinku v průběhu školení + 5 hodin 

koučinku po ukončení školení

● Žádné cestovní náklady na straně klienta

Společné prvky pro obě varianty

● Certifikace a příprava na ni v ceně

● Školicí materiály (v případě online kurzu zasíláme dopředu emailem)

● Záruka kvality – vrátíme Vám až 25% ceny školení – v případě subjektivní nespokojenosti
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POROVNÁNÍ DVOU TYPŮ GREEN BELTŮ KURZŮ

Oblast
Green Belt 

“osobní”

Green Belt 

„online“

Osobní prezentace školitelem ANO NE

Virtuální prezentace “live” NE ANO

Záverečná certifikace a příprava ANO ANO

Simulace nástrojů ANO ANO

Workshop – práce ve skupinách ANO ANO

Testové otázky ANO ANO

Kompletní fotodokumentace výstupů z dílčích cvičení ANO ANO

Možnost zapůjčení PC se statistickým SW ANO ANO

Šablony, prezentace, případové studie ANO ANO

Individuální koučink po skončení školení 10 hodin 5+5 hodin

Ukázka kompletního projektu Lean Six Sigma ANO ANO

Pomoc s výběrem a nasměrováním prvního projektu ANO ANO

Používání digit. nástrojů a jejich osvojení pro další práci NE ANO
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GREEN BELT ONLINE - NÁSTROJE

ORCHIDEA

Aplikace na virtuální workshopy, kde je zapotřebí 

generovat nápady a tvořit z nich následné koncepty. 

Orchidea umožňuje individuální tvorbu nápadů, práci 

v malých týmech i ve velkých skupinách. Nápady 

můžete tvořit, třídit, hodnotit a různě přeskupovat. 

Vše je intuitivní pomocí principu „Drag and drop“.

ZOOM

Aplikace na virtuální video 

konferenční hovory. V současné době 

asi nejlépe hodnocená platforma co 

do kvality a stability přenosu video a 

audio signálu.

Obrovskou výhodou této platformy je 

možnost rozdělit účastníky do 

menších skupin (tzv. Breakout rooms) 

a zadávat jim týmové úkoly. Školitel 

může tyto týmy v průběhu cvičení 

„“navštěvovat“ a ověřovat průběh 

práce.

Samozřejmostí je funkce „Chatu“ pro 

okamžité sdílení nápadů a myšlenek.

MENTIMETER

Často potřebujeme znát Váš názor, brainstormujeme, 

nebo jenom chceme vědět jak to jde. Mentimeter je 

úžasná aplikace na sdílení názorů, nápadů i získání 

konsenzuálního rozhodnutí.

NOTESHELF

Flipchart? Nepotřebujeme. 

Při výkladu používáme 

kreslení na ipad Pro v 

aplikaci Noteshelf 2 a hned 

sdílíme se všemi účastníky 

online. Všechny 

dokumenty účastníci 

naleznou na Sharepointu

nebo v Odoo ihned v 

průběhu školení v pdf. 

formátu.

ODOO ERP platforma

Robustní ERP platforma Odoo nám 

umožní sdílet know-how a dokumenty. 

Webový portál, kam získá účastník 

přístup poskytne testovací otázky, 

prezentace, šablony. V tomto 

prostředí účastníci píšou i online test. 

Tento přístup mu zůstane i po 

skončení kurzu. 
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GREEN BELT ONLINE – KOMENTÁŘE 20.3.2020

Když to vezmu od prvního dne, tak hned po 

něm jsem společně se Zdeňkou dospěl k 

názoru, že školení je na úplně jiné úrovni než 

se standardně setkáváme. Celý kurz jsem 

měl prostě zájem se dozvídat další informace 

a hlavně nad tím přemýšlet a dávat si do 

souvislostí. To podle mě dokáže málokdo 

z lektorů u školených probudit. 

Další skvělá věc, co se Vám povedla, tak 

realizace online kurzu, který jsem ani 

nečekal, že půjde udělat a už vůbec ne na 

takové top úrovni. Za mě 1*. Osobně mě 

velice zaujala technologie zoom, která podle 

mě na 99% nasimulovala dostatečně osobní 

setkání.

Jiří Svoboda, EON

Online verze je určitě velice zajímavá alternativa a byť jsem zprvu na tuto 

možnost nerad přistupoval, nakonec se ukázalo, že mé obavy byly zbytečné. 

Kurz jste zvládli i za těchto nepříznivých podmínek velice profesionálně, 

použitá aplikace se zdá být ideální nástroj pro podobné účely a nepřipadá mi, 

že bych byl oproti face to face podání o něco příliš ochuzen.

Petr Plincelner, SGL Europe

Chtěl bych Vám moc poděkovat za skvělé školení Green Belt. Přestože 

školení spadlo do doby "korona-virové" a mohli jsme zvládnout pouze 1/2 

prezenčně a druhý 3 denní blok probíhal on-line, na kvalitu školení to 

nemělo vliv. Kromě školení Sigma, jsme měli možnost navíc 

vyzkoušet zoom.us nebo menti.com. Školení můžu doporučit všem, kteří 

mají díky době korona-virové víc času pro osobní rozvoj.

Jirka Wotke, Renault Česká republika

http://zoom.us/
http://menti.com/

