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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy stavu vybraného procesu a jeho 

zlepšování použitím vhodných metod a nástrojů. 

V teoretické části jsou popsány základní metody a nástroje zlepšování procesu.  

Praktická část obsahuje představení organizace, provedení analýzy současného stavu  

a realizaci přístupu 5S na vybraném pracovišti.  

Závěr obsahuje vyhodnocení a přínos zavedených změn. 
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Abstract 

This bachelor´thesis deals with the topic of the status analysis of a selected process and 

its improving using suitable methods and tools. 

Basic methods and tools for improving the process are described in the theoretical part. 

The practical part contain introducing an organization, analyzing their current situation 

and implementation of the 5S approach in a selected workplace. 

The conlusion includes the evaluation and the description of the benefits of  

implemented changes. 
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ÚVOD 

 

Zlepšování by v žádném případě nemělo být považováno za jednorázovou aktivitu, která po 

dosažení plánovaných cílů končí. Naopak, proces zlepšování by měl být chápán jako 

nepřetržitý proces, ve kterém by dosažený zlepšený stav měl být východiskem pro další 

zlepšování.[1]  

 

V současné době je nutné věnovat zvýšenou pozornost kvalitě produktů. Kvalita je 

základním předpokladem konkurenceschopnosti. V dnešní době se produkty stávají stále 

náročnějšími a složitějšími, tak i požadavky zákazníků se pořád zvyšují. Úspěšné firmy se již 

dnes neobejdou bez využívání vhodných metod, postupů a nástrojů, které vedou  

ke zlepšování. 

Cílem bakalářské práce je analýza stavu vybraného procesu a jeho zlepšení pomocí 

vhodných metod a nástrojů. Má práce bude pojednávat o optimalizaci oddělení RIC (Renal 

Intensive Care), které zabezpečuje akutní pomoc při převozu v helikoptérách a při kritickém 

stavu pacienta. Analýza bude provedena v společnosti, která se zabývá výrobou dialyzačních 

setů a příslušenství při selhání ledvin. 

Bakalářská práce je rozdělena do 5 stěžejních částí.  

 V první části budou charakterizovány základní pojmy a definice managementu kvality, 

které pomohou pochopit danou problematiku a následně budou popsány metody a nástroje 

zlepšování jakosti.  

Ve druhé části bude představena společnost, která se zabývá výrobou dialyzačních setů 

a příslušenství. 

V třetí části bude provedena analýza současného stavu vybraného procesu – proces 

lepení a motání nejpoužívanější RIC - linie, která se používá přednostně v kritických situacích 

a při převozu pacientů do nemocnic.  

Ve čtvrté části bude následovat navrhnutí vhodných řešení ke zlepšení daného procesu. 

V páté části práce bude vyhodnoceno nejlepší řešení, kterým bude dosažená 

optimalizace procesu. 
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1 Základní definice managementu kvality a charakteristika 

vhodných metod a nástrojů zlepšovaní 
 

V následující části jsou popsány základní definice jakosti a jejich význam pro 

společnost. Následně jsou představeny pojmy z oblasti zlepšování procesů a pak jsou 

podrobně popsány metody a nástroje zlepšování.  

  

1.1 Základní definice kvality a jejich význam 

Kvalita je pojem, který je různě interpretován. Uveďme si některé z nich: 

 Kvalita je způsobilost pro užití (Juran). 

 Kvalita je to, co za ni považuje zákazník (Feigenbaum). 

 Kvalita je minimum ztrát, které výrobek od okamžiku své expedice dále 

společnosti způsobí (Taguchi).  

V normě ČSN EN ISO 9000: 2008 je kvalita definovaná jako „stupeň splnění 

požadavků souborem inherentních charakteristik “[2]. Za inherentní znak se považuje vnitřní 

vlastnost objektu kvality tzv. znaky kvality[2]. 

Lze říci, že kvalita je takový soubor vlastností produktu, který uspokojí a předčí 

očekávání požadavků zákazníků a zainteresovaných stran. 

Předpokladem trvalé úspěšnosti je trvalá a systematická péče o kvalitu. Jak moc důležitá 

je kvalita si uvědomovali už lidé ve starověku. Japonci byli jedni z prvních, kdo pochopil 

přínos kvality jako důležité konkurenční výhody pro celou společnost. Po Japoncích si 

důležitost kvality začali uvědomovat i společnosti v Evropě a Americe. Mezi nejznámější 

odborníky (průkopníky) ve světě patří Kaoru Ishikawa, Edward Deming, Joseph Juran, 

Armand Feigenbaum. 

U nás se touto problematikou zabýval Tomáš Baťa. Jeho metody jsou využívány dodnes 

a jeho systém řízení patří mezi nejúspěšnější. Baťa byl přesvědčen o tom, že klíčem k úspěchu 

každé organizace jsou lidé. Lidé, kteří by se měli neustále vzdělávat a kteří by měli být 

neustále motivováni k lepším výkonům. [3] 
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V posledních dvou desetiletích došlo k významným změnám ve světové ekonomice.  

Je větší nabídka než poptávka, proto již zdaleka nestačí, aby byl produkt kvalitní. Musí navíc 

splňovat všechny požadavky zákazníka. Jak se říká:”Náš zákazník, náš pán”. 

 

1.2 Základní pojmy z oblasti zlepšování procesů 

 

 Management jakosti  

Současný management jakosti využívá 8 základních principů: zaměření se na zákazníka, 

vedení a řízení lidí, zapojení lidí, procesní přístup, systémový přístup k managementu, 

neustálé zlepšování, přístup k rozhodování na základě faktu, vzájemně prospěšné 

dodavatelské vztahy. Procesní model managementu je zobrazen na obrázku 1. 

 

 

Obr. 1 Procesní model managementu 

Jeden z principů se zaměřuje na neustálé zlepšování. Zlepšování je v úspěšných 

společnostech nikdy nekončící proces. Zlepšováním jsou chápany všechny aktivity, které 

vedou k nové úrovni výkonnosti zaměstnanců, procesu, produktu i systému řízení jakosti jako 

takového. 

 

Management jakosti jsou koordinované činnosti pro usměrňování a řízení organizace 

s ohledem na kvalitu.[2] 
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Z množství pojmů vyberu několik základních definicí týkající se této problematiky. 

Proces 

Podle Grasseové [4] je proces definován jako soubor vzájemně souvisejících činností, 

které dávají přidanou hodnotu vstupům a s pomocí zdrojů je přeměňují na výstupy 

požadované zákazníkem. Jde hlavně o to, aby objednávka zákazníka přešla přes procesy 

v podniku co nejrychleji, aby byly dodrženy předepsané standardy s minimálními ztrátami. 

Základní charakteristiky procesu: 

 cíl - nehodnotí se jen proces samotný, ale hlavně to, jak napomáhá plnit cíle 

organizace 

 měřitelné ukazatele výkonnosti tj. metrika nebo indikátor plnění cílů – nakolik jsou 

plněny cíle procesu ale i "vyšší" strategické cíle 

 vlastník procesu - osoba zodpovědná za dosahování cílů procesu, jeho efektivní 

fungování, monitoring výkonnosti, správu a systematické zlepšování 

 zákazník procesu - interní či externí subjekt, jemuž je výstup procesu určen 

 vstup procesu - zahajuje proces a s pomocí zdrojů je přeměněn na výstup 

 výstup procesu -  výsledek procesu, výkon v podobě výrobku nebo služby 

 riziko procesu - možnost neočekávané situace s negativním dopadem na zajištění 

výstupu procesu, resp. splnění cíle 

 regulátory řízení - jsou  závazná pravidla regulující proces, to znamená příslušné 

normy, zákony  

 zdroje - prostředky které jsou potřebné k přeměně vstupů na výstupy 

Klíčový proces  

Proces, který zajišťuje zásadní, nosné výstupy pro podnik. 

Vlastník procesu 

Každý proces by měl mít vlastníka procesu. Vlastník procesu zodpovídá,  

za zdokonalování procesu, dodržování, uplatňování zvolených metod řízení procesu, 

zabezpečování efektivnosti, přizpůsobivosti a výkonnosti daného procesu, v neposledním řade 

za zlepšování procesu. 
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Každý proces je nějak ohraničen. Na nejjednodušší úrovni jsou těmito hranicemi vstupy 

a výstupy procesu, na vyšších úrovních to jsou pak další procesy a jejich okolí uvnitř podniku. 

Na nejvyšší úrovni je to pak blízké okolí firmy, přichází-li s ním proces bezprostředně  

do styku. 

 

Vstupy 

Výchozí zdroje nutné pro fungování procesu jako takového, např. suroviny, materiál, 

kapacity výrobních zařízení, informace, znalosti, lidské zdroje atd. nebo výstupy dodavatelů. 

 

Výstupy 

Konečné výstupy procesu. Mohou být určeny vnějšímu nebo vnitřnímu zákazníkovi. 

Vnějším zákazníkem se rozumí externí zákazník mimo firmu. Vnitřním zákazníkem se 

rozumí další interní postup, kterému je postoupen výrobek nebo služba. 

 

Funkční vs. procesní řízení 

Nejdříve se v společnostech uplatňovalo funkční řízení. Společnost s funkčním řízením 

je zaměřena na organizační jednotky, tj. na provozovny, úseky. Každý úsek má svoji agendu, 

svou zodpovědnost a pracuje autonomně. Celý úsek je podřízen jednomu vedoucímu, kterému 

se zodpovídají vedoucí jednotlivých oddělení. Tato struktura je vhodná u středně velkých 

firem s menším počtem specializovaných výrobků. Jakékoliv rozhodování je většinou 

přesouváno na nejvyšší pozice v společnosti. Protože funkční struktura konzervuje činnosti 

v jednotlivých útvarech, může tak docházet k duplicitě činností, nejasnosti v přiřazování 

kompetencí a co je možná nejzávažnější pracovníci v útvarech neznají souvislosti mezi 

činnostmi. 

Proto se dnes již už ve většině organizací stále víc uplatňuje procesní přístup. 

 

Procesní přístup 

Funkční přístup a jeho struktura se v posledních letech na základě ekonomických 

ukazatelů jeví jako nedostatečné. Na rozdíl od funkčního přístupu procesní přístup umožňuje 

náhled na společnost jako na systém vzájemně provázaných procesů a definuje striktně 

zodpovědnost za proces.  

Hlavní myšlenkou procesního způsobu řízení je rychle reagovat na požadavky na změny 

od zákazníka a přizpůsobovat se trhu. Aby toho organizace byla schopna dosáhnout, musí se 

zapojit všichni její členové. Každý musí chápat organizaci jako celek, nikoliv pouze pracovní 
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úsek, ve kterém se právě člen organizace nachází. Důležité je přidávat hodnotu pro zákazníka, 

nikoliv vykonávat práci (často i zbytečnou) Tato zodpovědnost je dána na všech úrovních. Je 

to zároveň metoda umožňující řízení efektivitu výkonu jednotlivých procesů v společnosti. 

 

Procesní přístup je podstatou organizace práce v podniku. Je základem všech 

podnikových činností. 

 Vše, ať se jedná o strategické, taktické nebo operativní řízení, je možné realizovat buď 

podle principu dělby práce (který v dnešní době již nedokáže uspokojivě plnit potřeby 

organizací, odvíjející se od změny prostředí), nebo právě podle procesního principu (viz obr. 

2). [5] 

  

 

 

Obr. 2 Procesní přístup 

 

Zlepšování procesů  

Všechny společnosti mají vždy mnoho příležitostí k dalšímu zlepšování. Inovace by 

měly být orientované na procesy a tvorbu nových hodnot pro všechny zainteresované strany. 

Zlepšováním jsou myšleny všechny aktivity, které vedou k nové úrovni výkonnosti 

zaměstnanců, procesů, produktů i systému řízení jako takového. 
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Všude je prostor pro zlepšování, neustále zlepšování by mělo přicházet od každého 

z nás. Každý z nás by měl přemýšlet jak zlepšit proces a naše nápady by měly být 

konzultovány s nadřízenými. Je to proces, který stále probíhá a nikdy nekončí. 

Zlepšování procesů se obvykle zaměřuje na následující oblasti: úzká místa, redukce 

variability nestabilních procesů, redukce plýtvání v procesech, zeštíhlování, výrobky se 

kterými je zákazník spokojen, změny procesů s ohledem na nové výrobky, inovace, pracoviště 

neúměrně zatěžující člověka (fyzická námaha, duševní koncentrace), neproduktivní procesy  

a procesy, které nedosahují plánovaných cílů. 

Při neustálém zlepšování se uplatňují dva základní postupy: skokové zlepšování  

a zlepšování postupné (zlepšování po malých krocích). Tyto postupy jsou základem dvou 

přístupů ke zlepšování, které se označují jako Reengineering a  Kaizen.  

 Skokové zlepšování vede buď k revidování a zlepšení existujících procesů,  

nebo uplatňování nových procesů. Projekty skokového zlepšení obvykle vyžadují významné 

přepracování návrhu existujících procesů. Obvykle je realizují týmy tvořené pracovníky 

z různých útvarů. 

 Průběžné zlepšování (po malých krocích) realizují zaměstnanci organizace v rámci 

existujících procesů. Tenhle přístup, ke zlepšování označovaný často také jako Kaizen,  

lze uplatnit na všech úrovních řízení a ve všech procesech s podporou zlepšování. 

 

1.3 Metody zlepšování jakosti 

 

V současnosti existuje celá řada metod pro analýzu a zlepšování jakosti. Vhodně 

zvolené metody přinášejí zvýšení výkonnosti i spokojenost zákazníkovi. Pomáhají zjistit 

potřebné informace, monitorovat dosažené výsledky popřípadě provést úpravy. Následně 

popíšu nejpoužívanější metody. 

 

1.3.1 Metoda P-D-C-A 

  

 Metoda PDCA(Plán-Do-Check-Action) je obecná metoda zlepšování. Její autorství 

patří Američanovi Demingovi. Je to zřejmě nejznámější z řady přístupů, jak postupovat při 
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realizaci zlepšovacích činností. Ostatní metodiky zlepšování jsou v podstatě různými 

modifikacemi tohoto základního algoritmu. Tento cyklus se skládá ze 4 fází, ve kterých by 

mělo probíhat zlepšování (viz obr. 3). Jednotlivé kroky tohoto cyklu budou detailněji popsány 

v následujícím textu. 

 Cílem kroku Plan (Plánuj) – je vypracování plánu aktivit zlepšování. Shromáždíme 

potřebné informace, utřídíme je a následně provedeme analýzu, která odhalí rozhodující 

příčiny. Poté hledáme možnosti ve formě nápravných nebo preventivních opatření. Poznání 

příčin a jejich zmírnění či odstranění evokuje i změnu následku. 

 Krok Do (Vykonej) – je realizace plánovaných činností a pečlivé sledování jeho 

dopadů. 

 Smyslem kroku Check (Zkontroluj) – monitorování a analýza dosažených výsledků. 

Nový stav se vyhodnotí a porovná se s očekávanými výsledky. 

 Poslední krok Act (Reaguj) – je reakce na dosažené výsledky a provedení vhodné 

úpravy, resp. korekce procesu, pokud výsledky neodpovídají plánovaným záměrům.  

 

 

Obr. 3 PDCA cyklus 

 

1.3.2 Six  Sigma (Lean production) – zeštíhlování 

 

Pochází z osmdesátých let, kdy byla poprvé uplatněna v USA ve firmě Motorola. Je to 

metodický postup, který je zaměřen na zlepšování různých procesů, minimalizaci výskytu 

neshod, zkrácení průběžné doby výroby a úsporu nákladů. Cílem Six Sigma je dosáhnout 
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takové způsobilosti procesů, kde střední hodnota sledovaného znaku jakosti je od bližší 

toleranční meze vzdálena alespoň šest směrodatných odchylek, odpovídala by očekávanému 

výskytu neshodných jednotek 0,002 ppm. Připouští se určité kolísaní střední hodnoty 

sledovaného znaku jakosti o ± 1,5 směrodatné odchylky.  

Dosáhnout kvality Six Sigma (Šest Sigma) znamená nevyrábět špatné výrobky. Lze jej 

v podniku implementovat v pěti fázích, které označujeme symboly D-M-A-I-C. Často se 

zdůrazňují některé stěžejní fáze, hlavně fáze: Definování, Měření, Analýzy, Zlepšování  

a Kontroly (viz obr. 4). 

 

 

Obr. 4 D-M-A-I-C 

 Ve fázi Definování by měly být stanoveny hlavní cíle zlepšování. Fáze Měření patří 

přezkoumaní druhů měření, možnosti výskytu chyb měření a způsobů jejich vyhodnocování. 

Musí být stanovena četnost výskytu neshod a způsobilost procesů, které výskyt neshod 

ovlivňují. Ve fázi Analýzy se podrobněji zkoumají a analyzují nasbíraná data, základem je 

analýza příčin a nedostatků, problémů, nespokojenosti a dále se zjišťuje, jestli je problém 

opravdu řešen. Six Sigma nabízí statistické metody a nástroje, které umožňují identifikovat 

vznik neshod. Ve Fázi Zlepšování se analyzovaný proces znovu upraví tak, aby byl schopen 

dosahovat jakosti na úrovni Six Sigma. V rámci fáze Kontroly se neustálým monitorováním 

procesů prokazuje, že se problémy již nevyskytují. 

Pro zeštíhlování jsou typické pojmy, jako je redukce určitých zdrojů, například 

omezování počtu pracovníků, snižování materiálních nákladů, odprodej či pronájem 

nepotřebných prostředků, rozšiřování outsourcingu atd. 
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Řeší případy, které způsobují různé ztráty: 

 nadprodukce, která nenajde uplatnění 

 vady, neshody, 

 prostoje, 

 problémy v plynulosti a rytmičnosti provozu, 

 nedostatky v nedotažené přípravě výrobku či služeb, 

 iracionální postupy při manipulaci, skladování, 

 ostatní případy plýtvání. 

1.3.3 Metoda 5S 

 

 Je to velmi známá metoda která, se používá v principech štíhlé výroby. Jejím cílem je 

urychleně odstranit každý nedostatek ve výrobním procesu, to vede ke zvýšení efektivity 

výroby, zvýšení bezpečnosti práce, lepší plnění časových cílů, zvýšení kvality a snížení 

nákladů.  

Aby bylo pracoviště připraveno k bezproblémové výrobě, je nutná kontrola, aby se 

zjistilo, zda jsou dodržována všechna pravidla a předpisy. Žádný systém nemůže být úspěšný, 

když je pracoviště špinavé a pokud, je zde plno nepotřebných věcí a pokud potřebné položky 

nejsou organizovaně uspořádány. Za následek to má vykonávání zbytečných pohybů, ztráta 

času hledáním jednotlivého materiálu, zpoždění výroby z důvodu poruchy zařízení a nehod. 

Metoda 5S zabezpečuje pracoviště, které je: 

 Čisté   

 Přehledně uspořádané 

 Bezpečné  

 Produktivní 

Označení 5S je tvořeno z pěti japonských slov. Jsou to slova:  

Seiri = pořádek na pracovišti (Organisation)  

Seiton  = vytřiďování, uspořádání (Neatness)  

Seiso = čistota, udržování pořádku (Cleaning)  

Seikutsu = standardizace (Standardisation)  

Shitsuke = standardizace, zaškolení (Discipline) 
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1. Seiri – nechat na pracovišti jen nutné věci. Nejprve se kontroluje pracovní proces, 

na kterém se bude dále pracovat. Na pracoviště se nechají jenom věci nutné pro 

uskutečnění dané práce (např. materiál, pomůcky, návodky). Vše ostatní se odstraní. 

 

2. Seiton – vyjasnit si posloupnost pracovních kroků. Pak se určuje jeden pracovní 

krok za druhým a k nim se přiřazují potřebné nástroje. Nástroje se rozloží, tak aby 

byly možné k okamžitému použití. 

 

3. Seiso – vracet nástroje na své místo. Každý nástroj i materiál mají své určené místo. 

Na něj by se měli vrátit po jejich použití. Pracovní místo je nevyhnutné udržovat 

uklizené. I odpad má své místo, které má přirazené své místo. 

 

4. Seiketsu – stejnou práci provádět stejně. Vedení společnosti musí zařídit, aby 

všichni pracovníci, kteří se podílejí, byli proškoleni na body zmíněné výše. Každý 

z pracovníků by je měl znát a dodržovat je. 

 

5. Shitsuke – udržet pořádek na pracovišti. Posledním bodem je, aby se udržel 

pořádek na pracovišti. Pravidelně se konají audity na 5S nebo se uskutečňují náhodné 

návštěvy managementu ve výrobě apod. Když je změněno něco v pracovním postupu, 

všichni musí být proškoleni (viz obr. 5). 

 

 

Obr. 5 metoda 5S 

 

Doporučený postup: 

1) Projdeme pracoviště a vytřídíme předměty podle toho, jak často se používají: 

 

 nezbytné předměty - často používané, nutné k výkonu pracovní činnosti.  

 

  občas užívané předměty - jsou umístěny v skladovacích místech, aby v případě 

potřeby byly lehko dosažitelné.  

  

  nepotřebné předměty - většinou likvidovány nebo uskladněné na vzdálených místech. 
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2) Stanovíme hranice, kolik materiálů, přípravků, pomůcek může být přítomných  

na pracovišti. Pro některé předměty vybereme takové místo, aby byly dobře 

dosažitelné.  

3) Udržujme pořádek na pracovišti pravidelným čistěním a úklidem.   

4) Pořádek pomáhá hledat neshody, předchází poruchám a pomáhá udržet hodnotu 

zařízení.  

5) Pro všechny pracovní postupy vytvoříme a zavedeme postupy a pravidla, díky kterým 

má pracovník představu o tom, co, kdy, kdo a proč má dělat, kontrolovat, čistit  

a udržovat.  

6)  Pravidelně kontrolujeme dodržování výše zmíněných bodů a stanovujeme nové úkoly 

a cíle, které pomohou udržovat 5S. 

 

1.3.4 Metoda Kanban 

 

Název Kanban pochází z japonských slov KAN (Karta) a BAN (Signál). Prioritou 

kanbanu je efektivní využívání zdrojů pouze podle potřeby. To znamená žádný přebytečný 

materiál navíc. Princip kanban karet spočívá v oznámení  požadavků odběratele na dodávku 

určitého materiálu nebo služby v definovaném množství a čase. 

Kanban se využívá v interních i externích vztazích a je součástí systémů JIT ( just- in- 

time výroba „právě včas“). Zavedením tohoto systému dochází ke snížení požadavků  

na prostor i ke snížení nekvalitní výroby a navíc roste produktivita. Základní myšlenka je 

vyrábět pouze nezbytné položky v potřebné kvalitě, v nezbytných množstvích a v nejpozději 

přípustných časech [12]. 

 

Existuje typ pohybových a výrobních kanban karet. Jedno mají, ale společné bez nich je 

nepřípustné přepravovat materiál nebo odebírat vetší množství, než je uvedeno na kartě.  

Taktéž nemůže být prováděna žádná aktivita, pokud není k dispozici příslušná karta. 

Kanban karty by měly být přepravovány společně s materiálem. Podle zakázek se musí 

dodržovat příslušné pořadí přijatých karet.  
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Kanban karta by měla obsahovat: 

 název dílu 

 modifikace (jaký stupeň výroby se používá) 

 číslo dílu 

 typ palety nebo bedny 

 množství kusů na paletě, v bedně 

 odpisové středisko (pro správné odpisování) 

 skladová skupina (mění se podle místa uložení ve skladu) 

 úložiště ve skladě (sektor, regál) 

 Kanban číslo 

 čárový kód skladového systému 

Mezi přínosy kanban karet patří jednoznačně plynulost i efektivita výroby. Zvyšuje se 

také odbornost pracovníků bez použití výpočetní techniky. Kanban karta je zobrazena na 

obrázku 6. 

 

Obr. 6 Kanban karta 

1.3.5 Kaizen 

 

Kaizen je japonské slovo a znamená „zlepšení“ nebo „změna k lepšímu“. Strategie 

kaizenu je založená na neustálé snaze po zlepšování zahrnující každého v organizaci,  

od pracovníků na lince až po nejvyšší management (viz obr. 7). Zlepšování se zaměřuje na 

postupné optimalizování procesů a pracovních postupů, zvyšování kvality a snižování 

zmetkovitosti, úspory materiálu a času vedoucí ke snižování nákladů nebo na bezpečnost 

práce a snižování úrazovosti na pracovišti.[13] 
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„Veškerá naše činnost spočívá ve sledování časové osy od okamžiku zadané objednávky 

zákazníkem do přijetí hotovosti na základě této objednávky. Dobu mezi těmito okamžiky 

neustále zkracujeme odstraněním ztrát, které nepřináší přidanou hodnotu.“ Taichci Ohno 

Toyota 1988 otec TPS 

 

 

Kai – změna, zlepšování 

Zen – stávat se lepším 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Kaizen 

 

Ve většině případů se nejedná o případy velkých změn. Myšlenkou kaizenu je, že cílů 

by se mělo dosáhnout po malých krocích. V případě, že by něco nevyšlo, není nutné se vracet 

na začátek, ale pouze o krok níže. Návrhy kaizenu nejsou omezeny. V podnikání Kaizen 

zahrnuje mnoho prvků, které jsou považovány za součást jeho úspěchu.  Mezi prvky kaizenu 

jsou zahrnuty kroužky kvality, automatizace, návrh systému, just in time dodávky, kanban, 

5S. [6] 

  

Systém zlepšovacích návrhů 

Je to zlepšování pracovního procesu pomocí hledání problému a nalézání řešení. Není to 

názor, přání nebo stížnost. Každý problém je příležitostí pro pozitivní změnu a neustále 

zlepšování. 

Vylepšení vztahů s dodavateli se v chápání KAIZEN stává jednou z hlavních priorit.  

Na základě definované firemní politiky praktikované od nejvyšších pozic musí nákupčí 

neustále vylepšovat vztahy s dodavateli a sledovat následující cíle: 

 Zavedení lepších kritérií pro optimální měření míry zásob  

 

 Zavedení lepšího distribučního systému  
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 Lepší porozumění požadavkům dodavatele  

 

 Vylepšení kvality informací předávaných dodavatelům  

 

 Identifikace alternativních zásobovacích zdrojů  

 

 

1.3.6 Metoda „Quality Journal“ 

 

 Je to systematický přístup ke zlepšování. Byla převzata z japonského přístupu k řešení 

problémů nazývaného QC story. Systematický postup probíhá v 7 krocích: 

1. Identifikace problému 

2. Sledování problému 

3. Analýza příčin problému 

4. Návrh a realizace opatření k odstranění příčin 

5. Kontrola účinnosti opatření 

6. Trvalá eliminace příčin 

7. Zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit 

 V prvním kroku (Identifikace problému) je potřeba získat a zpracovat co nejvíce 

informací o existujících problémech, které umožňují stanovit priority a identifikovat 

nejzávažnější problém. Je potřeba co nejdetailněji popsat stávající stav výskytu problému. 

Dále se musí určit cílový stav, který by měl být po zlepšování dosažen. Dosažený stav by měl 

být efektivní. Důležité je i stanovení termínu vyřešení problému a také časový harmonogram 

dílčích kroků. 

V druhém kroku (Sledování problému) se ze všech možných hledisek zkoumají 

vlastnosti problému a vymezují se podmínky jeho vzniku. Sledování problému by mělo 

probíhat tam, kde problém vznikl. Poskytuje řadu velice důležitých informací. Měl by 

umožňovat identifikaci působení náhodných a vymezitelných příčin variability. Toto odlišení 

je důležité neboť aktivity zaměřené na eliminaci působení vymezitelných příčin mají jiný 

charakter než aktivity zaměřené na snížení variability vyvolané náhodnými příčinami. 
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V třetím kroku (Analýza příčin problému) probíhá ve 2 fázích: 

 Stanovení hypotéz 

 Testování hypotéz  

Nejvhodnějším postupem pro stanovení hypotéz je zpracování diagramu příčin  

a následků, který odhalí skutečné příčiny problému. Testování hypotéz lze zajistit provedením 

plánovaného experimentu nebo seskupením nových dat, která umožní ověřit skutečné 

působení příčin. Nejčastěji se uplatňují statistické metody jako je průzkumová analýza dat, 

regresní a korelační analýza nebo analýza rozptylu. 

 Ve čtvrtém kroku (Návrh a realizace opatření k odstranění příčin) je důležité rozlišovat 

mezi okamžitým opatřením (nápravou) a opatřením, které se zaměřuje na odstranění příčin 

problému. Vždy je potřebné používat postupy, které budou odstraňovat příčiny problému. 

Realizaci by mělo předcházet jejich posouzení a výběr nejvhodnější varianty. U jednotlivých 

návrhů opatření je potřebné prozkoumat výhody a nevýhody a také provést detailní hodnocení 

z různých hledisek. Je důležité soustředit se na to, aby navrhované opatření nezpůsobovalo 

nežádoucí jevy. 

V pátém kroku (Kontrola účinnosti opatření) je nezbytné provést kontrolu jejich 

účinnosti. Tento krok je založený na porovnání výsledku před a po jejich uskutečnění. Pokud 

nebyly dosaženy pozitivní výsledky, tak je nutné hledat jiná vhodná opatření, popřípadě  

se vrátit k sledování problému. 

V šestém kroku (Trvalá eliminace příčin) jestliže byla realizace opatření úspěšná,  

je potřeba zajistit dlouhodobé udržení prováděných změn. Vhodným způsobem udržování 

zlepšeného stavu by mohla být statistická regulace procesu. 

V sedmém kroku (Zpráva o řešení problému a plánování budoucích aktivit). V této 

poslední fázi se zpracovává zpráva o řešení problému doložená konkrétními daty  

a informacemi. V této zprávě se hodnotí dosažené výsledky, případně se sumarizují problémy, 

které se nepodařilo odstranit. Zpráva by měla obsahovat návrhy činností potřebné k vyřešení 

těchto problémů.      
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1.4 Nástroje pro řízení a zlepšování jakosti 

 

Důležitou skupinou nástrojů managementu kvality je 7 základních nástrojů.  

Jde o nástroje, které nám pomáhají vyřešit problém s kvalitou, například zjistit kořenovou 

příčinu pomocí Ishikawova diagramu nebo určit nejvýznamnější příčinu pomocí Paretova 

diagramu. 

K sedmi základním nástrojům patří: 

 Kontrolní tabulky - slouží pro prvotní záznam dat 

 Histogram – znázornění intervalových četností 

 Vývojový diagram - grafický nástroj, který popisuje průběh procesu 

 Bodový diagram - grafické zobrazení závislostí 2 proměnných 

 Paretův diagram - oddělení nejvýznamnějších faktorů od méně podstatných 

 Ishikawův diagram - popis všech možných příčin a následků 

 Regulační diagram - posuzuje statistický stabilitu procesu 

 Statistická přejímka - použití při kontrole, forma vstupní, výstupní nebo forma 

výběrové kontroly 

 

V následujícím textu budou popsány vybrané nástroje. 

1.4.1 Brainstorming 

 

Podle Osborna: Brainstorming je metoda hledání řešení specifického problému ve skupině 

tak, že vytvoříme seznam nápadů spontánně vytvořených jejími členy.[7] 

 

 Zakladatelem je A. F. Osborn. Tuto metodu zpracoval ve 30. letech 20. století. Jde  

o týmovou práci, která je založena na co největší množství nápadů. Využívá se hlavně, když 

je potřeba nových nápadů a myšlenek nebo když chceme lidi v týmu přimět k větší kreativitě. 

Výsledkem diskusí či brainstormingu je většinou seznam alternativních myšlenek. Tyto 

myšlenky se pak dále zpracovávají například pomocí Afinitního diagramu, analyzují se, 

hodnotí a ty nejvhodnější se pak dále kombinují, vylepšují a rozpracovávají.[11] 
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Tři fáze brainstormingu: 

1. Přípravná: 

 přesné vyjádření tématu 

 vytvoření týmu 

 volba vhodného a zkušeného moderátora 

2. Intuitivní fáze:  

 postupné analyzování námětů k danému tématu jednotlivými členy týmu 

 všechny nápady se zapíšou na pracovní plochu 

 v této častí se dodržují zásady brainstormingu: 

a. diskuzi vede pouze moderátor 

b. řeší se jenom dané téma 

c. nesmí hovořit více lidi najednou 

d. náměty se nesmí v této části kritizovat 

e. všechny nápady se musí zaznamenat, i ty zdánlivě nesmyslné můžou být 

úspěšné 

f. tahle fáze by měla trvat 60 až 90 minut 

 

 

3. Analytická fáze 

 měla by být realizována s časovým odstupem 

 všechny náměty jsou vyhodnoceny a nejlepší z nich jsou vybrány k dalšímu 

rozpracování 

 tým, který vyhodnocuje náměty, může být v jiném složení 

 výsledky, můžou být podnětem k dalšímu kolu Brainstormingu, kde další téma 

může být přeformulováno 

  

Zásady brainstormingu 

Zákaz kritiky – Každá myšlenka nebo nápad se musí zapsat a nesmí se kritizovat. 

Každý z týmu má právo vyjádřit svůj názor a své myšleny k danému tématu. Myšlenka, která 

je na první pohled nepravděpodobná, může mít velký význam. Kritika nápadů v průběhu 
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brainstormingu je zakázána. Kritika odrazuje ostatní od dalších nápadů a velmi často vede  

k zablokování tvůrčího myšlení.  

Volnost nápadů – Co nejvíce nových možností a nápadů z kteréhokoliv uhlu je vítáno. 

Vyžaduje se kreativita. I nejvíce nepravděpodobná a neobvyklá myšlenka může vést 

k vytvoření nápadu u jiného člena týmu nebo může byt potřebná k dotvoření tohoto nápadu. 

Vhodné je vytvořit neformální prostředí, aby atmosféra byla uvolněná a vedla k maximalizaci 

tvůrčího myšlení. 

Kvantita je důležitější než kvalita – Při generování nápadů se snažíme o co největší 

počet nápadů. Čím více bude nápadů, tím pravděpodobněji budou obsahovat kvalitní návrh 

řešení. Tým pro brainstorming by měl být vytvořen z lidí, kteří mají různé schopnosti  

a dovedností, aby byla zabezpečena co nejširší oblast kreativního myšlení. Pokud nejsou 

žádné nové náměty, je vhodné brainstorming na chvíli pozastavit. Vyplatí se vydržet, protože 

brainstorming probíhá ve fázích, kde se střídají části, kdy jsou nápady účinnější a méně 

účinné. 

Rovnost účastníků – Nesmí se přikládat váha pracovním pozicím, věku ani pohlaví. 

Cílem je, aby se zapojili všichni zúčastnění. Podřízenost platí jenom vedoucímu 

brainstormingu. 

Kombinace a vylepšování nápadů – I nápad, který se zdá být nepravděpodobný,  

lze zkombinovat pomocí dalších do jediného velice dobrého nápadu. Všechny náměty by 

měly být pohromadě, viditelné každému členovi brainstormingu. Jejich kombinací totiž může 

vzniknout nápad, který by samostatně nikdy nevznikl. 

 

1.4.2 Ishikawův diagram 

 

Ishikawa je představitelem japonské školy řízení kvality. Vytvořil účinný nástroj 

Ishikawuv diagram, který zobrazuje příčiny daného problému Je často nazývaný i jako 

diagram příčin a následků nebo diagram rybí kosti. Je to grafický nástroj, který umožňuje 

systematicky definovat všechny možné příčiny možného jevu. Je to také nástroj týmové 

analýzy, který využívá zásady brainstormingu (viz obr. 8). Aplikuje se hlavně při analýze 

neshodných produktů, při nedodržení parametrů procesu a při nesplnění předepsaných 

specifikací. 
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Při jeho realizaci se postupuje tak, že se nejprve vymezí problém, který se bude řešit, 

může jít o existující nebo potenciální problém. Následek se zaznamenává na pravou stranu 

pracovní plochy a zakreslí se hlavní vodorovná linie. Hlavní kategorie jsou zakresleny  

do vznikajícího diagramu jako hlavní větve směrující k vodorovné linii. Ishikawův diagram je 

zobrazen na obrázku 8. Tým pak v jednotlivých kategoriích analyzuje všechny možné příčiny 

daného následku na postupně rostoucí úroveň podrobnosti. Možné příčiny se dále 

zaznamenávají na vedlejší větev diagramu. Tento postup příčin by měl být prováděn tak 

dlouho, dokud se neodhalí všechny kořenové příčiny následku. Vytvořený diagram by se měl 

stát záznamem, se kterým se stále pracuje a nadále se doplňuje o nově zjištěné poznatky. Pak 

se určí pořadí příčin a vybere se ta nejdůležitější příčina. Jedním ze způsobů je že každý člen 

týmu má k dispozici 10 bodů, které přidělí nejvýznamnějším příčinám. Příčiny se pak seřadí 

podle získaného počtu bodů. Pak se uplatní Paretova analýza příčin, kde se podle počtu bodů 

vyhledá životně důležitá menšina. 

  Je snadno pochopitelný a jednoduchý, proto je vhodný na všech úrovních řízení. 

Kategorie, které se používají při identifikování kořenového problému: 

 lidé,   

 prostředí,  

 stroje,  

 materiál,  

 metody,  

 vedení.  

 Mohou se však měnit v závislosti na povaze daného problému. Metodu opakujeme tak 

dlouho, až se vyčerpají všechny náměty. 
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Obr. 8 Ishikawův diagram 

 

 

1.4.3 Paretův diagram 

 

Tento diagram získal své pojmenování podle Vilfreda Pareta, italského ekonoma  

19. století, který popsal nepravidelné rozložení bohatství mezi obyvateli, totiž že vysoký podíl 

veškerého bohatství vlastní pouze malé procento obyvatel. 

Paretova analýza je technika využívající Paretova principu v rámci procesu řešení 

problému ke stanovení priorit. [9] 

Tento tzv. Paretův princip J. M. Juran transformoval do oblasti řízení kvality  

a formuloval ho takto: „Většina problému s kvalitou (80 až 95%) je způsobena pouze malým 

podílem (5 až 20%) činitelů, jež se na nich podílejí“.  Podle procentuálního vyjádření se 

rovněž tento princip označuje jako pravidlo 80/20 (viz obr. 9). [8] 
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Obr. 9 Paretův princip 

 

Paretův diagram pomáhá stanovit priority, kterým by se měla věnovat pozornost tak,  

že se seřadí položky dle četností výskytu a určí se relativní kumulované četnosti. Na základě 

tohoto principu je tedy možné například určit, že na problémech, které vznikají, se rozhodující 

měrou podílí jen určitá skupina výrobků z celého výrobního programu, které ovlivňují kvalitu 

výrobku. Menší skupina faktorů, které se důležitou měrou podílejí na analyzovaném 

problému, se označuje jako „životně důležitá menšina“. Příčinám tvořící životně důležitou 

menšinu se musíme věnovat v  další analýze procesu, je jich třeba analyzovat do hloubky  

a následně je odstranit. Zbývající část se označuje jako užitečná většina. 

 První část Paretovy analýzy sestává v seřazení absolutních četností položek podle 

četností výskytu od největší po nejmenší. Ve druhé části Paretovy analýzy se vyjádří relativní 

podíl jednotlivých vad na celkovém počtu vad a v následném načítaní (kumulovaní) těchto 

relativních četností. Výsledkem jsou kumulované relativní četnosti. Tyhle četnosti vyjádříme 

nad každou položkou jednotlivé vady jako bod a pak spojíme, kde výsledkem bude křivka. Je 

označována jako Lorenzova křivka. 

 

Obr. 10 Tabulka pro sestrojení Paretova diagramu 
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 Na základě údajů z tabulky (viz obr. 10) můžeme zkonstruovat Paretův diagram, který 

je tvořen sloupcovým grafem. Je to vlastně grafické zobrazení dat uspořádaných dle četnosti 

nebo důležitosti.[9] Diagram sestává ze dvou os: levá osa obsahuje jednotlivé položky 

(například neshody) a pravou osu tvoří relativní kumulativní součty vyjádřené v procentech 

(viz obr. 11).  

 

Obr. 11 Paretova analýza 

Oblasti použití Paretovy analýzy: používáme ji v mnoha případech a to zejména v těchto 

oblastech: 

 analýzy neshodných výrobků,  

 analýzy reklamací z hlediska finančních ztrát nebo z jiných důvodů, 

 analýzy prostojů, 

 analýzy příčin výroby neshodných výrobků, 

 analýzy opotřebování 

 analýzy poruch 

 

1.4.4 Histogram 

 

Histogram představuje grafické zobrazení intervalových četností (viz obr. 12). 

Histogram je sloupcový graf, se sloupci většinou stejné šířky, kde základna jednotlivých 
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sloupců odpovídá šířce třídního intervalu h a výška sloupců vyjadřuje četnosti hodnot 

sledované veličiny, kterou může tvořit počet vad určitého druhu. [10] 

 

 

Obr. 12 Histogram 

 Analýza histogramu umožňuje posoudit typ rozdělení, zda je symetrické nebo 

nesymetrické a umožní posoudit působení vymezitelných příčin variability. Pokud je 

analýzou prokázáno, že sledovaný znak jakosti či parametr procesu má normální rozdělení, 

pak by histogram měl mít zvonovitý tvar, který signalizuje, že na proces působí pouze 

náhodné příčiny variability. 

Uplatnění histogramu: 

 Zobrazení typu rozdělení sledovaného znaku jakosti 

 Posouzení tvaru rozdělení (symetrické, nesymetrické) 

 Odhad parametrů tohoto rozdělení (střední hodnoty, rozpětí) 

 Porovnání několika souborů mezi sebou 

 Prvotní analýza působení identifikovatelných příčin variability 

 Prvotní analýza způsobilosti procesu 
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2 Představení společnosti 

Společnost, kterou jsem zvolila pro analýzu v mé bakalářské práci, patří mezi významné 

dodavatele služeb na trhu zdravotních výrobků, zejména dialyzačních setů. Má dnes kolem 

8000 zaměstnanců, 13 výrobních závodů v 9 zemích a prodává ve více než 90 zemích světa. 

Poskytuje mnoho variant projektu, výrobků a jiných možností v rámci zdravotní péče. Působí 

především v zahraničí.  

 

2.1 Historie společnosti 

 

Vývojové práce byly zahájeny v Lundu ve Švédsku v roce 1964. Výroba jednorázových 

umělých ledvin a výroba dialyzačních strojů začala v roce 1967. První závod mimo území 

Švédska byl postaven v Hechingenu v Německu v roce 1970. 

Detailnější přehled historie:  

1964 Společnost byla založena v Lundu v Švédsku průmyslníkem Holgerem Crafoordem, 

který se rozhodl vyvíjet a na trh dodávat jedny z prvých umělých ledvin.  

1973 První závod mimo Švédska byl otevřen v Hechingenu v Německu.  

1977 AK – 10, první počítačový dialyzační přístroj, je představen na kongresu renální péče  

v Helsinkách ve Finsku. 

1991 První dialyzační klinika je otevřena v Lundu ve Švédsku. 

1995 Byl představen první monitor Prisma pro kontinuální renální substituční léčby ( CRRT ) 

na jednotce intenzivní péče. 

2004 Další generace renální substituční léčby  Prismaflex (CRRT) byla uvedena na trh. 

2008 Je vyvinutý dialyzační systém pro budoucí generace a jsou zavedeny inovativní 

produkty, jako je například heparin - Evodial dialyzátor a Polyflux Revaclear/ Revaclear  

MAX dialyzátory. Dvě nové společnosti jsou otevřeny -  závod v Opelike - USA a závod  

v Přerově v České republice. 

2010 Společnost získává CHF řešení a rozšiřuje možnosti pro mimotělní terapii. 

2012 Baxter potvrdil definitivní dohodu o převzetí společnosti. 
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2.2 Profil společnosti 

Společnost je leaderem na výrobu a dodávky produktů a terapií pro ledviny dialýzou  

a jiné mimotělní terapie pro chronické a akutní pacienty. Renální dialýzy byly první 

mimotělní terapie (například terapie, která léčí selhání orgánů mimo tělo). Dialýza zachraňuje 

život rostoucímu počtu pacientů každý rok, a inovace v její oblasti jsou nezbytné. Jedinou 

současnou alternativou k renální dialýze je transplantace ledvin, která není k dispozici pro 

většinu pacientů, kvůli nedostatku dárcovských orgánů. Společnost zajišťuje mimotělní 

terapii, která šetří, udržuje a zlepšuje kvality života pacientů po celém světě. 

 Pro posílení u globálních standardů, naše společnost zavedla pravidelné školení našich 

zaměstnanců, přijatí místní politiky podporující naše celkové požadavky na dodržování 

předpisů a zavedení postupů pro podporu našeho cíle. Naše společnost je zavázaná 

k navrhování, výrobě a k dodávání bezpečných a vysoce kvalitních produktů a služeb, které 

splňují nebo překračují očekávání našich zákazníků, pacientů.  

2.3 Politika a cíle společnosti: 

  

„Každý den produkty naší společnosti zachrání, udrží a zlepší život pacientů ve všech částech 

světa.“  

2.3.1 Cíle společnosti 

 

 Zaměření na zákazníka - vždy se snaží překonat očekávání zákazníků a udržení 

bezpečnosti pacientů a kvality péče jako klíčovou prioritu. 

 Odpovědnost – společnost má odpovědnost k zákazníkům, členům a partnerům,  

proto musí jednat zodpovědně. 

 Týmová práce - lidé jsou největším aktivem firmy a týmová práce je klíčem k našemu 

úspěchu. 

 Integrita – podnikat eticky s odvahou udělat správnou věc. 

 Výsledky – neustále hledáme způsoby, jak zlepšit naše podnikání. 

 

Hlavní podstatou naší společnosti je splňovat či překračovat očekávání zákazníků a stát 

se přednostním dodavatelem v oblasti léčby ledvinových a jaterních onemocnění. 
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Od zaměstnanců naší společnosti se očekává, že budou neustále zaměření na vývoj, 

výrobu a dodávku vysoce inovačních, bezpečných a účinných produktů a služeb, které 

nastavují laťku našim konkurentům. Zavazujeme se plnit požadavky globálních předpisů. 

Budeme zajišťovat efektivnost našich činností a našeho podnikání stanovením jasných 

cílů a smysluplných kriterií pro hodnocení a naše snahy budou zaměřeny na neustále 

zlepšování naší práce a kvality života našich pacientů. 

2.4 Výrobní program společnosti a jeho charakteristika 

 

Společnost se dělí na 5 hlavních oddělení:  

 Produmatic (automatizovaná výroba) 

 Extruze (výroba hadiček) 

 RIC výroba (renální akutní péče) 

 Finální výroba (kompletace setů na integrovaných pásech)  

 Sorting (Přebírací centrum) 

Produmatic, zabezpečuje výrobu různých komponentů, které jsou důležitou součástí 

dialyzačních setů.  

Extruze vyrábí všechny typy a průměry hadiček, které jsou nezbytné pro výrobu 

dialyzačních setů. 

RIC jsou sety pro renální akutní péči pacientů při selhání ledvin, které se používají při 

převozu pacientů ve vrtulnících. 

Finální výroba zabezpečuje kompletaci dialyzačních setů na integrovaných pásech (viz 

obr. 13). 

V části Sortingu se třídí všechny součásti, které budou dále potřebné při výrobě 

dialyzačních setů. 
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3 Popis výroby na RIC pracovišti a jeho analýza 

 

V této části je představena výroba na oddělení RIC. Následně je popsáno nejpoužívanější 

pracoviště RIC včetně stručného popisu jednotlivých zařízení. Tahle kapitola je zaměřena  

i na popis pracovního postupu nejvýznamnější podskupiny a je analyzován i současný stav 

této podskupiny. 

3.1 RIC (Renální akutní péče) 

Akutní péče pro ledviny je na trhu po celém světě, více než dvacet let. V České 

republice se tyto produkty vyrábějí pouze od roku 2013. Je to tedy pro tuto společnost 

relativně nový proces, který je potřeba neustále optimalizovat a inovovat. Současný závazek 

této péče je neustále pokračování ve vývoji a inovací produktů pro jednotky intenzivní péče. 

Velmi důležitá je výroba RIC podskupin, které se používají při převozu pacientů  

ve vrtulnících a sanitkách. Nejvýznamnější podskupinou pro RIC je PX – Access Pre HF  

s příslušným kódem 1100007090. Pro tenhle set se používá Prismaflex monitor. Typická doba 

pro trvání léčby je v rozsahu 3 - 20 dnů; obvyklý průměr je 8 dnů. 

 

Obr. 13 RIC set s příslušenstvím  
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RIC sety jsou určeny pro: 

 Nepřetržitou léčbu po dobu 72 hodin, 

 Průměrné použití je 24 hodin, 

 Skladovatelnost je 2 až 3 roky v závislosti na konečném zařízení. 

RIC podskupiny jsou vhodné pro tyhle typy léčby: 

 Léčba na monitoru pro chronické pacienty 

 Rozšířená dialýza - systém FMC 

 Kontinuální renální substituční terapie - CRRT 

Hlavním cílem je: 

 Dočasná náhrada renálních funkcí 

 Odstranění přebytečné tekutiny 

 Odstranění toxinů 

 Regulace homeostázy (pH, minerály) 

3.1.1 Kontinuální renální substituční terapie (CRRT system)  

Pro kontinuální renální substituční terapii byl vyvinut Prismaflex Monitor (viz obr. 14). 

Tento monitor zajišťuje flexibilitu, která splňuje přísné požadavky pro několik čistících 

krevních terapií. Je vhodný pro pacienty se specifickými požadavky. Je také kompatibilní se 

širokým výběrem membrán, pro snadnější přizpůsobení individuálních potřeb pacienta. Tento 

progresivní systém využívá ergonomickou manipulaci pro snadnější použití, která umožňuje 

provádět jednodušší a bezpečnější terapii pro pacienty. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Prismaflex monitor   
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3.2 RIC pracoviště 

 

RIC pracoviště je složené z 2 pracovišť, kde se kompletují sety této podskupiny.  

Na prvním pracovišti se kompletuje joint connector s white striped tube. Na druhém 

pracovišti se kompletují twin tube s podsestavou, která se kompletovala na prvním pracovišti. 

Kompletace se může provádět na stole nebo na páse. RIC pracoviště na stole obsahuje lepící 

strojek se světelnou signalizací (viz obr. 17), metr, automatický podavač pásky (viz obr. 16), 

přípravek pro motání (viz obr. 15) a stojan pro vizualizaci (výkres podsestavy, uspořádaní 

pracoviště). Pro kompletaci na páse se používají standardní integrované výrobní dopravníky 

IAL. 

 

3.2.1 Přípravek pro motání 

 

Pro motání a docílení požadovaného průměru se používá kónusový přípravek. TFA je 

zodpovědný za vychystání správného průměru kónusu a vyznačení rysky dle výkresové 

dokumentace. Přípravek pro motání obsahuje: 

 Kónusový přípravek s požadovaným průměrem motání 

 Dvojici klem pro zajištění správného motání 

 Podstavec pro uložení hadičky s ryskou pro požadovanou délku 

 

 

Obr. 15 Přípravek na motání 
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3.2.2 Automatický podavač pásky 

 

Podavač slouží k distribuci pásky pro zafixování namotaného kolečka. Bandážovací 

páska se vždy nastaví podle průměru motacího kolečka. Páska je zasunutá do vodícího 

kolečka a pomocí šípek se odvine potřebná část k vycentrování. Po vycentrování se manuálně 

odstřihne páska a podavač pásky se přepne na automatický režim. Režim zabezpečí 

automatické vysunutí a střižení nového proužku pásky. 

 

Obr. 16 Automatický podavač pásky 

 

3.2.3 Lepící strojek 

 

Lepící strojek slouží k nalepení hadiček a konektorů. Na každý typ hadičky je 

používaný jiný průměr kolečka, které se vždy před lepením zkontroluje. Těsně před lepením 

se zkontroluje čistota otvorů po obvodu lepícího kolečka. V případě zanesených otvorů je 

nutné kolečko vyjmout a vyčistit. Správné lepení je signalizováno rozsvícením zeleného 

světla. Jakákoliv porucha znamená rozsvícení červeného signalizačního světla (nízká hladina 

lepidla, nedostatečné namočení hadičky do lepidla), které znamená zákaz lepení, dokud 

nebude porucha odstraněna.  

 

Obr. 17 Lepící strojek 
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3.3 RIC – pracovní postup 

 

Protože se jedná o velmi důležitou podskupinu, která se používá v akutních případech 

dialýzy, musí se postupovat obzvlášť detailně. Sebemenší pochybení, může způsobit zhoršení 

zdravotního stavu pacienta a dokonce i smrt pacienta. Aktuální pracovní postup je podrobně 

popsán v následujícím textu. Pracovní postup této podskupiny se kompletuje na 2 pracovištích 

(viz obr. 18 a 20). 

  

 

Obr. 18 Rozmístění pracoviště 1 

 

Pracovní postup: 

1.  Pravou rukou vezmi 1 ks white striped tube 22 cm a následně levou rukou 1 ks joint 

connectoru 

2. Hadičku white striped tube 22 cm namoč do lepícího strojku, namočenou hadičku otři 

o hadru a slep s joint connectorem (viz obr. 19). 

 

 

 

 

Obr. 19 Kompletace podsestavy 1 

joint 

connector  

 
víko na 

hotové 

kusy 

 

bedna na 

hotové kusy 

lepící 

strojek 

white 

striped tube 

22 cm 
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3. Zkompletovaný komponent odlož na víko pro hotové kusy 

4. Po naplnění víka hotové kusy přesuň do bedny na hotové kusy. 

 

Po uložení kusů do bedny se dále pokračuje v kompletování navazující podsestavy  

na 2. pracovišti (viz obr. 20). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 20 Rozmístění pracoviště 2 

 

Pracovní postup: 

1. Vzít pravou rukou 1 ks twin tube 164 cm a tu přiložit k pravítku pro kontrolu tolerance 

a oddělit od sebe čirou hadičku a hadičku s červeným proužkem napíchnutím na tupý 

hrot klemy na motacím přípravku. 

2. Levou rukou vzít 1 ks podsestavy ze stolu 1 a slep ho s čirou hadičkou z twin tube 164 

cm. Před slepením otři namočenou hadičku o hadr. 

3. Konec hadičky s joint connectorem přiložit ke kontrolnímu vymezení délky na 

přípravku dle obrázku níže a ukotvit k přípravku. Dodržovat správnou orientaci 

uložení hadičky. 

4. Namotat 3 kolečka dle následujícího postupu. Volný konec hadičky upevněte po 

domotání do přípravku (viz obr. 21). 

5. Namotanou hadičku twin tube 164 cm zabandážovat dvěma kusy bandážovací pásky. 

6. Zabandážovanou hadičku twin tube 164 cm uvolnit z přípravku. 

joint 

connector + 

white striped 

tube 22 cm  - 

podsestava 

z pracoviště 1 

 

automatický 

podavač 

pásky 

bedna na 

hotové kusy 

 

přípravek 

na motání 

lepící 

strojek 

twin tube 

164 cm 

 

11000066

02 



34 
 

7. Uvolněnou hadičku sundat z přípravku. 

8. Dotáhni a zkontroluj utažení obou pásek. 

9. Volný konec hadičky twin tube 164 cm přilož ke kontrolnímu vymezení délky na 

přípravku a v místě požadované délky „napíchni“ na tupý hrot klemy na přípravku. 

10. V rozmezí „napíchnuté“ délky odděl od sebe čirou a barevnou část hadičky twin tube 

164 cm. 

11. Hotový produkt odložit na místo pro odložení hotových ks a následně po 5 - ti ks 

odložit do bedny na hotové ks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Kompletace hotového výrobku 

 

3.4 Analýza současného stavu procesu pomocí Ishikawova diagramu 

 

Výroba setu PX Access Pre HF je poměrně nový proces. Protože se jedná o významnou 

podskupinu pro dodavatele, je potřebné tento výrobní postup i pracoviště optimalizovat  

a zefektivnit jednotlivá pracoviště. Pro analýzu procesu pomocí Ishikawova diagramu byl 

sestaven tým odborníků. Tým se skládá z: ředitel kvality, procesní inženýr, vedoucí 

technického oddělení, mistr výroby, operátor výroby. Pomocí brainstormingu byly 

zaznamenány všechny možné příčiny na RIC pracovišti. Následně byly zapsány do 

Ishikawova diagramu (viz obr. 22). Všechny možné příčiny jsou přepsány do tabulky  

a následně bodově ohodnoceny (viz tab. 1). Bodování proběhne tak, že každý z týmu má 

k dispozici body od 3 do 1. Tyto body rozdělí tak, že nejvýznamnější příčině dá 3 body  

a nejméně významné 1 bod. 
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Obr. 22 Ishkikawův diagram RIC pracoviště 

 

3.5 Určení dat pro sestrojení Paretova diagramu 

 

Základem pro Paretův diagram je tab. 1, která obsahuje data potřebná k jeho sestrojení. 

Zvoleným ukazatelem je suma bodů, každé možné příčiny. Příčiny jsou seřazeny dle 

zvoleného ukazatele od největšího po nejmenší a jsou zapsány do tab. 2.  Pak jsou vypočteny 
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kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti v procentech. Teď máme všechny data, 

které jsou potřebné k sestrojení Paretova diagramu. 

 

Tab. 1 Tabulka příčin z Ishikawova diagramu 

 
Možná příčina 

Hodnotitelé 
Suma bodů 

ŘK PI VT MV OV 

L
id

é 

Špatná práce 

zaměstnance 

 

zatečené lepidlo na 

hadičce 

2     2 

nevhodná manipulace       

nedostatečná 

manipulace 
      

Nedodržení 

technologického 

postupu 

nepozornost       

nedostatečná 

kvalifikace 
1     1 

Fyzická odolnost 

únava       

nedodržení pracovního 

tempa 
      

M
a
te

ri
á
l Rozměr 

nedodržení rozměru  3    3 

nedodržení tolerance       

Nečistota ucpání hadičky       

Záměna materiálu nedostatečná jakost  2  3 2 7 

P
ro

st
ře

d
í Hlučnost vysoká hlučnost       

Vlhkost zvýšená vlhkost       

Osvětlení nedostatečné osvětlení       

M
et

o
d

y
 

Špatná konfigurace 
chybné vstupné údaje       

nesprávný výkres  1  2  3 

nesprávný výrobní 

předpis 

nedostateční popis 

instrukce 
3  1    

nedodržení nastavení        

S
tr

o
je

 

Údržba 

nevhodná údržba   2  3 5 

nedostatečná údržba       

nefungující signalizace    1  1 
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Přípravek 

nevyhovující přípravek       

nevhodný typ kolečka   3  1 4 

Nefunkční stroj 

špatná kalibrace       

nesprávné dávkování 

lepidla 

      

 

Tab. 2 Hodnoty pro sestrojení Paretova diagramu 

 

Možná příčina 
Suma 

bodů 

Kumulativní 

četnosti 

Relativní 

kumulativní 

četnost v % 

A Záměna materiálu 7 7 26,92 

B Nevhodná údržba 5 12 46,15 

C Nevhodný typ kolečka 4 16 61,54 

D Nesprávný výkres  3 19 73,08 

E Nedodržení rozměru 3 22 84,62 

F Zatečené lepidlo na hadičce 2 24 92,31 

G Nedostatečná kvalifikace 1 25 96,15 

H Nefungující signalizace 1 26 100 

  

3.6 Paretova analýza k vyhodnocení nejvýznamnějších příčin problému 

 

Paretův diagram (viz obr. 23) nám ukáže, které příčiny jsou nejvýznamnější a na které 

se máme přednostně zaměřit. Tyhle příčiny nazýváme životně důležitou menšinou. Podílejí se 

hlavní měrou na problémech s jakostí. K identifikaci ŽDM se nejčastěji používá kritérium 

Paretova principu 80/20. Pro plošší tvar křivky se využívá kritérium 70/30 nebo 50/50. 
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Obr. 23 Paretův diagram pro RIC pracoviště 
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4 Analýza nejvýznamnějších příčin řešeného problému a návrh  

na opatření 
 

Na základě sestrojeného Paretova diagramu jsme uplatnili kritérium pro stanovené 

životně důležité menšiny 50/50. Tohle kritérium jsme zvolili, protože křivka měla plošší tvar. 

Z Paretova diagramu na obrázku je zřejmé, že dále se zaměříme na 3 hlavní příčiny, které 

mají významný vliv na problém neshodného výrobku na RIC pracovišti. 

1. Záměna materiálu 

Výsledkem analýzy je, že nejvýznamnější příčinou je záměna materiálu. Záměna 

materiálu vzniká, když nejsou bedny dostatečně označené dle správného předpisu. Správný 

předpis by měl obsahovat druh hadičky, datum výroby, kód hadičky. Záměna materiálu může 

mít vliv na kvalitu vyrobeného produktu. Každý typ hadičky má jiné parametry, které jsou 

specifické pro daný dialyzační set. Dialyzační set se špatným typem hadičky, by mohl ohrozit 

i život pacienta nebo mu způsobit vážné komplikace. 

Nápravné opatření 

Abychom předešli záměně materiálu na pracovišti, využili jsme metodu 5S, kterou byla 

dosažena vetší přehlednost na pracovišti. K minimalizaci záměny materiálu byl zaveden 

detailnější popis beden. 

2. Nevhodná údržba 

Druhou nejvýznamnější příčinou je nevhodná údržba, která může vyvolat nefunkčnost 

lepícího zařízení. Lepící zařízení je důležitá součást RIC pracoviště. Nedostatečnou nebo 

nevhodnou údržbou dochází k zanesení lepícího kolečka, které může způsobit vytečení lepidla 

na hadičku. Další problém, který může nastat je nefungující signalizace na lepícím strojku, 

která indikuje správnost lepení. Další zařízení, které potřebuje pravidelnou údržbu,  

je automatický podavač pásky, který zajišťuje správné utažení setu. Bez správného utažení se 

nemůže pokračovat v dalším zpracování výrobku. 

Nápravné opatření 

Pro odstranění zaneseného kolečka musíme zavést pravidelnější údržbu,  

která zabezpečuje snížení výskytu polepených hadiček. Pravidelnější údržba zajistí snížený 

počet neočekávaných poruch. Správná údržba je nezbytná pro uchování pracoviště v co 
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nejlepším stavu. Pro zlepšení údržby jsme také rozšířili péči a zavedli také seznam úkolů, 

který je stanoven individuálně podle typu pracoviště. 

3. Nevhodný typ kolečka 

Třetí stěžejní příčinou je použití nevhodného typu kolečka, který může způsobit 

nedolepenou hadičku. Nevhodný typ kolečka způsobuje nesprávné dávkování lepidla  

po obvodu hadičky. Nedolepená hadička je nepoužitelná a zpravidla značí vážné ohrožení 

života pacienta. 

Nápravné opatření 

Pro každý průměr dialyzační hadičky byl do výkresu doplněn vhodný typ kolečka 

k danému lepení. Toto opatření předchází použití nevhodného typu kolečka. Dalším 

způsobem, který zajistí použití správného kolečka je také kontrola hlavním technikem těsně 

před začátkem lepení.  
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5 Zavedení metody 5S  na RIC pracovišti a zhodnocení dosažených 

výsledků 
 

Je velice prospěšné aktivně využívat metody ke snižování nákladů, ztráty času  

a efektivity výroby. Hlavním cílem dané metody je pořádek a čistota na pracovišti  

a organizované pracovní zázemí. Proto byla implementována metoda 5S na RIC pracovišti.  

V průběhu celého projektu 5S  jsem úzce spolupracovala s oddělením procesního 

inženýrství, kterému vděčím za pomoc při návrhu nového pracoviště RIC a jeho jednotlivých 

částí. Pracoviště zhotovila externí firma. Po dovezení pracoviště jsem spolupracovala také 

s oddělením údržby, které mi s ochotou pomáhalo při zapojení celého pracoviště. 

 

5.1.1 Čistota na pracovišti 

 

Čistota je základním předpokladem při budování a její realizace je nezbytná pro další 

postup implementace.  Hlavním cílem bylo odstranění nečistoty a špíny na pracovišti. Etapa 

čištění se týká výrobní plochy a jednotlivých zařízení. Ve zdravotnictví je také velmi důležitá 

čistota pracovního oblečení. Případné nečistoty by mohly znamenat kontaminaci dialyzačních 

setů. Pro čistý prostor, jehož součástí je i RIC pracoviště byly zavedeny pracovní instrukce 

pro čištění. Udržování čistoty na pracovišti je třeba zohlednit v rozvrhu pracovní doby pro 

zaměstnance. Namísto čištění na konci týdne bylo zavedeno pravidelné čištění každý den, 

které zabezpečilo časovou úsporu a čistější pracoviště. Ušetřený čas byl využit pro samotnou 

výrobu, která je pro každý podnik zásadní. 

5.1.2 Pořádek na pracovišti 

 

Řada zjištěných nedostatků se zabývala zkoumáním nepotřebných věcí na pracovišti, 

ale také jejich umístěním. Problémy byly odstraněny v této etapě. Součástí je také roztřídění 

potřebných a měně potřebných přípravků a pomocných věcí. Méně používané věci byly 

přemístěny do skladu, kde mají regály, které mají své označení, aby byly v případě potřeby 

lehce dostupné. Přizpůsobovaly se pracovní stoly pro práci ve stoje a pro optimální rozložení 

materiálu a zařízení potřebného ke kompletaci setů. Oddělala se víka, která sloužila pro 

odkládání podskupin. Na novém pracovišti byly přizpůsobeny bedny tak, aby se podskupiny 

rovnou mohly ukládat do velikostně přizpůsobených bedýnek v rámci hodinové normy.  
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Pro materiál byly použity přehledné krabičky umístěné nejblíže k operátorovi, aby bylo 

zabráněno zbytečným pohybům, které prodlužují čas výrobního cyklu. U vytipovaných 

pracovišť byly použity ergonomické podložky, které zabezpečí vetší komfort při práci.  

 

5.1.3 Systém na pracovišti 

 

Po odstranění nepotřebných věci je nutností vše na pracovišti uspořádat, popsat a 

systematizovat. Pro nejčastěji používané nástroje je potřebné vyčlenit viditelné a dostupné 

místo. Jednotlivé nástroje se uspořádají dle charakteru nebo četnosti použití. Součástí této 

etapy bylo také vytvoření tzv. visuálního managementu, kterého přínosem bylo přehledné 

označení a popsaní jednotlivých výrobních prostor a také určených míst pro uskladnění 

jednotlivých materiálů a zařízení. Důležitou roli zde hraje také kontrola, která se vykonává 

v pravidelných intervalech. Úkolem hodnotící komise je zjišťování, zda jsou dodržovány 

předepsané standardy. 

5.1.4 Standardizace na pracovišti 

  

Tato etapa má z hlediska metodiky největší význam. V průběhu této etapy se ověřovalo, 

zda uložené pracovní pomůcky, zařízení a materiály jsou skutečně na svém místě. Dále se 

ověřovalo, zda je všechno správně označeno. Kontroloval se také výskyt přebytečných věcí na 

pracovišti. Postupně byly zkontrolovány pracoviště i všechny odkládací prostory. Zjišťovalo 

se, zda je úklid prováděn dle standardů a jestli je na první pohled jasné, že pracoviště je 

přehledné a neobsahuje žádné zbytečné položky. 

5.1.5 Trvalá udržitelnost 

 

Cílem poslední etapy je dodržování a trvalá udržitelnost změn v budoucnosti.  Tyto 

změny budou kontrolovány pravidelnými audity. Audity budou vždy zaměřeny na dodržování 

zavedených standardů, ale také se během nich budou řešit nově vzniklé problémy.  
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5.2 Vyhodnocení efektivnosti a dosažené výsledky 

  

Pokud shrnu celý projekt implementace metody 5S byla úspěšná i dle vedení 

společnosti, neboť byla zavedena světově uznávaná metoda používaná ve všech odvětvích 

průmyslu. Celkově se podařil zkrátit výrobní čas vybraného setu o 25 %. Novým pracovištěm 

se odstranili zbytečné operace a úkony a zajistila se také ergonomie pracoviště a lepší 

pracovní podmínky pro operátory, tím že se zjednodušili operace. Nové pracoviště je 

zobrazeno na obr. 24 a obr. 25. 

  

Obr. 24 Nové RIC pracoviště 

 

Obr. 25 Nové RIC pracoviště 
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Zjednodušil se i pracovní postup, který přinesl časovou úsporu, protože byly odstraněny 

zbytečné úkony a pohyby operátora. 

Nový pracovní postup: 

1.  pravou rukou vezmi twin tube, přilož k pravítku, naměř 10 cm a odděl od sebe čirou 

hadičku od hadičky s červeným proužkem napíchnutím na tupý hrot klemy na 

motacím přípravku. Poté druhý konec twin tube přilož opět k pravítku, naměř 16 cm  

a odděl od sebe čirou hadičku od hadičky s  červeným proužkem napíchnutím na tupý 

hrot klemy na motacím přípravku. 

2. Levou rukou vezmi 1 ks podsestavy z bedýnky (viz obr. 24) a slep ho s čirou hadičkou 

z twin tube. Před slepením otři namočenou hadičku o hadr. 

3. Konec hadičky s join connectorem přilož ke kontrolnímu vymezení délky na přípravku 

(viz obr. 17) a ukotvi ho k přípravku. Dodržuj správnou orientaci uložení hadičky. 

4. Namotej 3 kolečka a volný konec hadičky upevni po domotání do upevňovací klemy. 

5. Namotanou hadičku twin tube 164 cm zabandážuj dvěma kusy bandážovací pásky. 

6. Zabandážovanou hadičku twin tube 164 cm uvolni z motacího přípravku. 

7. Dotáhni a zkontroluj utažení obou pásek. 

8. Hotový produkt odlož do bedýnky pro hotové kusy (viz obr. 24 vlevo) 
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Závěr 

Cílem bakalářského práce bylo navrhnout zlepšení v oblasti kvality stávajícího 

výrobního procesu RIC. Úkolem bylo analyzovat současný stav procesu, odhalit  

a specifikovat slabá místa procesu výroby, zjistit příčiny problémů a navrhnout vhodná 

opatření.  

   

První část obsahuje teoretická východiska optimalizace a zlepšení procesu. V úvodu 

kapitoly byly objasněny základní pojmy jakosti a základní koncepce řízení jakosti, principy  

a následně byly podrobně popsány jednotlivé nástroje a metody zlepšování. Podrobně byla 

objasněna podstata japonského přístupu štíhlé výroby 5S, která sloužila jako návod pro 

praktickou aplikaci tohoto přístupu.  

 

Ve druhé části byla představena společnost. Mým záměrem bylo představit historii této 

společnosti, profil, cíle, politiku a také výrobní program společnosti a jeho charakteristiku. 

 

Třetí část byla podrobně věnována popisu vybraného procesu RIC a také bylo popsáno 

pracoviště RIC. Pomocí Ishikawova diagramu byly analyzovány všechny příčiny, které by 

mohly vést k neshodným výrobkům. Na základě Paretovy analýzy byly vyhodnoceny stěžejní 

příčiny. 

 

Ve čtvrté části byly analyzovány tyto stěžejní příčiny a ke každé příčině bylo navrhnuto 

vhodné nápravné opatření. 

 

Pátá část této práce představila zavedení metodiky 5S, která pomohla vylepšit 

pracoviště RIC a také výrobní postup vybraného procesu. Nejpodstatnější bylo odstranit 

nepotřebné věci na pracovišti, zavést pořádek a čistotu na pracovišti a pomocí vizuálního 

managementu doplnit chybějící označení. Všechny tyto skutečnosti ve výrobním procesu 

znamenaly nejen potenciální plýtvání, ale také ohrožení jeho plynulosti.  

Pomocí této metodiky byly zavedeny pravidelné rutinní činnosti, které si kladou za cíl 

zvyšovat čistotu všech pracovišť, techniky, prostor, nářadí a dalších atributů. Dalším krokem 

této implementace bylo odstranění nepotřebných a zbytečných věcí z každého pracoviště. 

V rámci tohoto kroku byly na pracovišti určeny klíčové nástroje a byla posouzena vhodnost 

jejich umístění. Dalším krokem implementace bylo zavedení systémového přístupu  
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a naplánování pravidelného kontrolování a také trvalá udržitelnost zavedení těchto změn. 

V této části byla také vyhodnocena efektivnost a přínosy zavedení této metodiky.  

Tato implementace byla úspěšná, protože přinesla časovou úsporu při výrobě vybraného setu, 

dalším pozitivem bylo vytvoření nového pracoviště s ergonomickými prvky, které  

zabezpečilo odstranění zbytečných úkonů a také zjednodušilo práci operátorům. 

Cíl mé bakalářské práce byl tímto naplněn a zavedení metodiky 5S je pro firmu 

přínosem, protože přineslo významnou časovou úsporu. 
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