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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

● 6 denní školení GREEN BELT v učebně / 8 modulů online

● Školení pro skupinu v místě zadavatele

● 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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AGENDA ŠKOLENÍ – NAVIGÁTOR PROJEKTEM

Vyberte 

vhodný 

projekt

Sestavte 

projektový tým
Naplánujte

projekt

Analyzujte 

Stakeholdery

Určete rozsah 

projektu

Sbírejte hlas 

zákazníka

Nastavte CTQ 

a cíl projektu

Identifikujte 

rizika projektu

Zjistěte 

přínosy 

projektu

Sepište 

Project 

Charter

DEFINE

Mapujte 

proces

Generujte 

kořenové 

příčiny

Redukujte 

kořenové 

příčiny

Plánujte sběr 

dat (vzorek)

Vytvořte VSM, 

odhalte 

plýtvání

Ověřte měřící 

systém

Sbírejte data o 

procesu

Vypočítejte 

způsobilost 

Identifikujte 

rychlé výhry

Problém?

Plýtvání, 

čas

Variabilita 

defekty

MEASURE

Provedeme  procesní analýzu

Provedeme  statistickou analýzu

Testování 

hypotéz
Korelace

Regresní 

analýza

Časová 

analýza

Hodnotová 

analýza

Analýza 

procesního 

toku

Analýza 

produktivity lidí 

a zařízení

Analýza 

pracoviště

Provedeme 

grafickou 

analýzu

Problé

m?

ANALYZE

Plýtvání

Variabilita 

defekty

Hledejte 

řešení

Prioritizujte 

řešení

Plánujte 

experiment 

DOE

Proveďte pilot 

zlepšení a 

revidujte rizika

Implementujte 

změny do 

procesu 

Zajistěte přijetí 

změny

Zeštíhlete 

proces

Problém?

Plýtvání, 

čas

Variabilita 

defekty

IMPROVE

CONTROL

Nastavte 

procesní KPI

Naplánujte 

kontrolu 

procesu

Potvrďte 

zlepšení 

(kontrolní grafy)

Předejte 

vlastníkovi

Oslavte 

úspěch
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CO OBSAHUJE NÁŠ GREEN BELT

Simulace

V průběhu školení realizujeme procesní

simulaci, která je založena na simulaci

typického procesu. Účastníci školení

budou během cvičení identifikovat klíčové

faktory, definovat procesní problém,

mapovat proces, analyzovat kořenové

příčiny a ve finále i zlepšení procesu.

Projekt

Součástí školení je workshop s cílem

identifikovat jednotlivé procesy

ke zlepšení. Cílem tohoto workshopu je

vybrat pro Green Belty ideální procesy

s největším potenciálem.

Koučink

V průběhu školení, mezi jednotlivými

moduly, ale i po skončení školení mohou

účastníci kontaktovat naše lektory buď

telefonicky či emailem a samostatně řešit

jednotlivé dotazy jak k metodice Lean Six

Sigma, tak k praktické stránce vedení

projektů.

Podpora analýz statistickým SW

Ve fázi analýzy klademe důraz na

procvičení statistické části pomocí

praktických případových studií a analýzu

jejich dat v statistickém softwaru. Naše

společnost vlastní licencovaná data z

více než 150 projektů, analýz.

Certifikace

Společnost ICG provádí certifikace

"Certified Lean Six Sigma Green Belt"

podle mezinárodních standardů.

Podmínkou je úspěšné absolvování

školení a poté realizace procesně

zlepšovacího projektu. Certifikace

probíhá několikrát do roka. Certifikační

proces i obhajoba jsou zahrnuty v ceně

kurzu.

Příklady

V průběhu školení je představeno několik

reálných příkladů a případových studií

z již realizovaných projektů.
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GREEN BELT VERZE ONLINE– 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 modulů školení (8:30-13:00)

• 2 zkušení Master Black Belti - školitelé po celé školení

• Až pro 14 účastníků

• 4 profi digitální platformy pro online výuku a kooperaci

• Potřebné materiály a výstupy v elektronické podobě

• Zakončeno certifikací Green Belt
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ONLINE TRÉNINK OD ICG
CESTY JAK ZAJISTIT MAXIMÁLNÍ DORUČENÍ INFORMACÍ K ÚČASTNÍKOVI

Pro vysvětlení používáme tablet –

účastník po dokreslení ihned má 

výstup

Stále sdílíme obrazovku se 

prezentací / statistickým SW
Elektronické handouty  

a prezentace na 

našem portálu k 

dispozici

Možnost diskuze s 

školitelem napřímo 

nebo přes chat

Účastník dostane 

elektronické materiály 

s možností poznámek 

v elektronické podobě 

(Adobe forms)

Možnost sdílení 

obrazovky účastníka
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MIRO
Používáme při 

školeních

Aplikace na virtuální 

workshopy, kde je 

zapotřebí generovat 

nápady a tvořit z nich 

následné koncepty.

MIRO je pro nás 

klíčový nástroj na 

digitální simulace a 

všechna cvičení 

Lidé pracují najednou 

a online v jednom 

prostředí

Každý účastník od

nás získá přístup
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ONLINE? - STEJNÝ OBSAH, JINÝ ZÁŽITEK, ALE 100% PRAKTICKÉ

Onsite

v učebně

Online
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GREEN BELT OD ICG V ČÍSLECH

3.100 280
Účastníků školení, kteří 

úspěšně ukončili Green belt 

školení od roku 2008. Jedná se 

o zástupce služeb i výroby

7:1

Firem si u nás 

objednalo 

školení LSS 

Green Belt

Školení Lean Six Sigma 

Green Belt realizováno v ČR 

a na Slovensku

210

Psaných 

referencí od 

účastníků na 

naše školení

295

Je průměrné 

hodnocení po 

konci školení

97%Průměrná návratnost 

investice z dokončeného 

projektu LSS
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PROČ ICG?

Metodika založená na praktických příkladech, datech z projektů od 50 konzultantů z celé Evropy.

Zkušení školitelé, realizovali přes 85 LSS školení za posledních 24 měsíců.

Propojení přístupů LEAN, Six Sigma a řízení změn.

Garance kvality na všechna naše školení.

Profesionální celobarevné školící materiály s případovými studiemi.

Přes 200 pozitivních referencí (výběr referencí v příloze).

Evropská certifikace v ceně, koučink v průběhu projektu v ceně.
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www.integratedconsulting.eu

T : +420 775 012 859

office@integratedconsulting.cz

www.integratedconsulting.cz

Graz, Berlin, Bratislava, Brussels, Budapest, Bucharest, 

Helsinki, Prague, Sofia, Vienna

mailto:office@integratedconsulting.cz
http://www.integratedconsulting.cz/

