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1 Úvod  
 

V dnešní době je konkurence na trhu vysoká a tak musí většina společností usilovat 

o  svůj růst, zlepšování výkonnosti, minimalizaci nákladů, zvyšování zisků a být celkově 

konkurenceschopnější. 

Inovace jsou v současné době velice nákladné a nemůže si je každá společnost dovolit, 

proto by měly společnosti umět maximálně využívat stávající zdroje, které mají k dispozici 

a  pomocí malých kroků vše vylepšovat, čímž si společnost může ovlivnit pozici na trhu.  

Cílem diplomové práce je pomocí filozofie kaizen, metody 5S a jiných metodických 

postupů reálně zlepšit výrobu ve vybrané firmě a následně navrhnout další možná řešení, 

která by eliminovala nedostatky spojené s plýtváním a zefektivnila procesy v dané výrobě.  

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části diplomové práce je 

vysvětlena filozofie kaizen a její principy. Následně jsou k dispozici informace o personálním 

kaizenu a o historickém vývoji kaizenu ve světě a v České republice.  

V druhé části diplomové práce jsou charakterizovány postupy a metody zlepšení 

výrobních procesů, které jsou rozděleny do tří kapitol. První kapitola obsahuje přehled 

některých metod vedoucích ke zlepšování procesů. Druhá kapitola poskytuje přehled metod 

pro aplikaci v praktické části, mezi které patří metoda pozorování, rozhovor, dotazník a štíhlý 

layout. Ve třetí kapitole je popsána metoda 5S na jejímž konci jsou k dispozici myšlenky 

a  rady k metodě 5S a také informace o tom jaké můžou být její rizika a důsledky 

implementace.  V teoretické části nechybí ani vizuální management a standardy, které jsou 

součástí 5S.  

Třetí část diplomové práce se zaměřuje na hlavní informace ohledně společnosti, 

na  vizualizaci výroby a grafické znázornění toku výroby. Dále popisuje zjištěné informace 

o  aktuálním stavu ve výrobě a následnou implementaci 5S, která zahrnuje přípravnou fázi, 

časový harmonogram třídenní implementace a informace o realizaci všech pěti kroků. Na 

konci třetí části se nachází popis vyhodnocení dotazníků s grafickým znázorněním.  

Čtvrtá část diplomové práce zahrnuje vizuální a slovní vyhodnocení implementace 

a  kvantifikované vyhodnocení a také návrhy pro budoucí zlepšení. 
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2 Teoretická východiska filozofie kaizen  

Pro základní pochopení filozofie kaizen je níže v kapitolách uvedena její definice, 

principy a také slovník některých japonských slov s jejich významem. 

2.1 Kaizen  

,,Vždy když něco děláš, jednej rozumně a mysli na konec. Včerejší vítězství jsou méně 

důležitá než zítřejší plány. Neúspěch je šance udělat to příště líp.“ (H. Ford) [4] 

Kaizen je způsob života a kultura podniku. Je to výraz, který je složený ze dvou slov: 

KAI – změna a ZEN – dobrý. Což znamená změna k lepšímu. Kaizen je systém kontinuálního 

zlepšování v osobním, sociálním a pracovním životě. Tohoto zlepšování se zúčastňují jak 

dělníci, tak i manažeři. Kaizen je také způsob života a životní filozofie. [4] 

Obr. 2.1 Význam slova kaizen 

 

Zdroj: [10] 

Pokud napíšete do Googlu slovo kaizen dostanete 12 200 000 odkazů. Mnoho firem 

investuje velkou část peněz do vzdělávání a projektů implementace systému kaizen. Háček je 

ovšem v tom, že se kaizen nedá odpozorovat ani naučit. Kaizen se nedá ani implementovat. 

Kaizen se dá pouze žít. Kaizen začíná pokorou a sebereflexí, která je základem schopnosti 

učit se a zlepšovat. V životě je jedno jisté, nejlépe můžeme zdokonalit sebe samotného, náš 

vlastní život, naši schopnost věnovat efektivně čas důležitým věcem a také naučit se 

hospodařit s časem. [4] 

Prvním pilířem je osobní kaizen, který zlepšuje sebe samotného. Pomáhá nám 

usilovně vytvářet užitečné návyky v životě, mít úctu k  lidem kolem nás a mít v sobě dávku 

sebeuvědomění. Důležité je, abychom učili sebe a lidi ve svém okolí, měli schopnost 
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přeměňovat informace na znalosti, byli proaktivní, efektivně plánovali a řídili aktivity v čase, 

udržovali v životě rovnováhu, a tím dosáhli vysoké individuální výkonnosti. [4] 

Druhým pilířem Kaizenu je tvorba vzájemné spolupráce a důvěry. ,,Vyšší důvěra 

znamená vyšší rychlost a nižší náklady,“ řekl S. Covey junior. ,,Technika a technologie jsou 

důležité, úlohou tohoto desetiletí je nezůstat jen při nich, ale přidat k nim ještě důvěru,“ 

dodává Tom Peters. Otevřená komunikace a důvěra jsou základem pro rychlé identifikování 

skutečných problémů, jejich příčin a pro celkové zdokonalování. [4] 

Pro dobrou týmovou spolupráci a pro zdokonalení týmů je třeba řešit problémy 

a  konflikty pomocí konsenzu (win-win), společně sdílet nejúspěšnější praktiky, mít týmového 

ducha a ponaučit se z minulých akcí. Důvěra mezi lidmi a dobrá spolupráce znamená, že bude 

méně dlouhých schůzí, prezentací, nadbytečných e-mailů, zbytečných reportů a více času pro 

důležité akce. [4] 

Třetím pilířem filozofie kaizen je organizace, která řeší problémy v podniku 

a  obsahuje tyto prvky: [4] 

1. Zachycení problému, jeho okamžitou analýzu a identifikaci příčin. 

2. Opatření a návrhy na zlepšení v procesním týmu. 

3. Systém workshopů, které řeší komplexnější meziprocesní problémy a zlepšují procesy 

4. s ohledem na roční cíle zvyšování výkonnosti firmy.  

Kaizen je proces řízený managementem, který v prvním kroku definuje současný stav 

procesů, v druhém kroku zachycuje jejich cílový stav a ve třetím provádí spoustu 

koordinovaných akcí pro dosažení cílového stavu. [4] 
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V níže uvedené tabulce jsou vypsány některé z pojmů, které se využívají při realizaci 

metody kaizen. U každého pojmu je napsán jeho význam.  

Tab. 2.1 Slovník japonských výrazů  

A3 report  Zprávy na jedné straně  

AAR-After Action Report  Záznam z vyhodnocení akcie 

Andon  Světelná signalizace chyby  

Digital Yatai   Výroba podle interaktivních digitálních postupů na pracovišti  

Gemba   Dílna neboli proces, kde vznikl problém a kde ho řešíme 

Hansei Ponoření do sebe, sebereflexe a hledání možností zlepšení 

Heijunka Rovnoměrné rozvrhování výroby v sekvencích  

Hoshin Kanri  Plánování a řízení podle cílů 

Chaku Chaku linka Linka s vyhazovači, kde pracovník obsluhuje více stanic 

Jidoka Autonomní pracoviště 

Kaikaku Velké inovační změny 

Kaizen  Neustálé zlepšování procesů 

Kanban Tahový systém řízení pohybu materiálu v dílně  

LCA Nízkonákladová automatizace  

Misuzumshi Pravidelná navážení materiálu na výrobní linky 

Muda Plýtvání  

Muri Přetížení, předimenzování  

Mura Nevyváženost  

One Piece Flow Tok jednoho kusu  

Poka Yoke Chybuvzdornost 

SMED Rychlé změny, přetypování strojů a linek  

TPM Management produktivity výrobních zařízení  

VSM Mapování toku hodnot, management toku hodnot  

5S Uspořádané, organizované a produktivní pracoviště  

Zdroj: [4] 
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2.2  Filozofie kaizen 

Filozofie kaizen je založená na pěti hlavních aspektech, které tvoří základ filozofie 

kaizen. Tyto základní aspekty jsou definovány níže na Obr. 2.2 Filozofie kaizen i se svou 

definicí. 

Obr. 2.2 Filozofie kaizen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: [1] 

Tato filozofie vyjadřuje snahu o neustálé zlepšení v podniku, které se však nerealizují 

jednorázovým velkým inovačním skokem, ale zdokonalováním i těch nejmenších detailů. 

Někdy se o tomto systému hovoří ve spojení gemba kaizen. Ve výrobním podniku je to dílna, 

v hotelu jídelna, v nemocnici ordinace atd. Gemba není pracovní stůl manažera. Od stolu se 

nedá zlepšovat. [4] 

Mnohé firmy stále používají tradiční způsob práce – manažeři sedí v kancelářích, 

studují zprávy s tabulkami, grafy a analýzy, připravují strategie a koncepce snižování nákladů. 

Někdy se projdou po provozu a sledují, zda je čistá podlaha a zda dělníci pracují dostatečně 

intenzivně. Kaizen je úplně odlišný přístup, postavený na dvou slovech: [4] 

1. Zlepšování – všechno se dá zlepšovat – produktivita, kvalita, plnění termínů, náklady. 

2. Neustále – nic na světě není pevně stanoveno, všechno se neustále mění a vyvíjí – 

trhy, výrobky, zákazníci a jejich požadavky.  

Kaizen není přenesení zodpovědnosti managementu na nepřipravené pracovní skupiny 

ve výrobě, nejsou to ani občasné schůze ohledně řešení akutních problémů v oblasti kvality, 

Dělat Kaizen   

Jít na gemba  

Kontrolovat Gembutsu   

Hledat   

Změna pracovního prostředí 

vede ke změně návyků a hodnot  

Lidé, stroje, materiál, metody  

3M: muda-plýtvání, mura-

variabilita, muri-obtížnost 

Vytvořte “TAH“ a protiopatření 

3M 
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seřizování nebo nákladů. Je to propracovaný a dokonale organizovaný systém práce, který se 

používá prakticky ve všech vyspělých světových firmách. [4] 

2.2.1 Principy filozofie kaizen  

Filozofie kaizen je postavena na pěti hlavních principech: [4] 

1. Zaměřuje se na zdokonalení, která vycházejí z lokálních zkušeností lidí ve výrobě 

a  jejich znalostí, která jsou obvykle vzdálená projektantům a lidem v managementu 

firmy. Až 99 % problémů, které vznikají ve výrobní dílně, management firmy 

prakticky podrobně nezná, přičemž 60 až 70 % z těchto problémů se dá odstranit bez 

vynaložení jediné koruny.  

2. Zapojení pracovníků do zlepšování procesů jim přispívá k rozvoji jejich schopností, 

ke  zlepšování podnikové kultury a přináší jim seberealizaci a vyšší uspokojení 

z práce. Kaizen není byrokratické „zlepšovatelské hnutí“, ale atmosféra, ve které lidé 

sami přicházejí s nápady a zapojují se do jejich realizace, čímž si zabezpečují své 

pracovní místo a obživu.  

3. Změny „zvenčí“, které pouze reagují na vznikající problémy (administrativní 

rozhodnutí v managementu, racionalizace „shora“ z technických oddělení, přizvání 

externí konzultační firmy), jsou většinou spojené s náklady, které jsou vysoké a méně 

stabilní. Pokud se vykonávají podobné změny bez přímé účasti výrobního personálu, 

jsou obvykle ve výrobě i hůře přijímané.  

4. Tradiční pohled na výrobní systém, jenž vyžaduje od pracovníků ve výrobě jen 

„stoprocentní plnění příkazů, předpisů a disciplínu“, zanedbává to nejcennější 

ve   výrobě – lidský potenciál. Lidé by neměli být ve výrobě placeni jen za plnění 

úkolů, předpisů a dodržování norem. Je třeba od nich požadovat, aby odhalovali 

všechny formy plýtvání, aby hledali možnosti, jak pracovat rychleji, lépe nebo levněji 

a je třeba je za tuto činnost odměňovat.  

5. Kaizen není sbírání „čáreček“ za zlepšovací návrhy. Je to filozofie vnitřní 

nespokojenosti se současným stavem. Řídí se tím, aby zítra bylo lépe než dnes, ať už 

se to týká naší práce, naší rodiny anebo našeho života. Je to však řízený proces, 

protože zlepšení z pohledu jednoho oddělení nemusí být ještě zlepšením pro celý 

podnik.  
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2.3 Personální kaizen [1] 

Proč zrovna Kaizen energie? Cílem je měřit se s těmi nejlepšími a být 

konkurenceschopní. V personální oblasti to znamená, že bychom se měli učit a inspirovat 

od   těch, kteří podávají nejlepší výkony, tedy například od golfistů, tenistů, atletů atd.  

Z porovnání vyplývá: 

 Sportovci na profesionální úrovni trénují 90-95 % svého času a 5-10% podávají 

výkon, zatímco manažeři, pracovníci a operátoři to mají opačně. 

 U profesionálních sportovců se střídá výkon a soustředění, uvolnění a výkon, tedy 

účinná a rychlá regenerace. 

 O výsledku také rozhodují mentální síly, víra v sebe a ve vítězství, vnitřní motivace 

udržet se dlouhodobě ve světové třídě. 

 O výsledku dále nerozhoduje kvantita, ale kvalita fyzické přípravy a zdravý životní 

styl. 

 Rituály a návyky jsou dodržovány světovými sportovci. 

 Jsou otevřeni experimentům. 

 Spolupracují s velkým týmem různých expertů od osobního trenéra až po terapeuta. 

 Jejich činnost je baví a nedělají ji pouze kvůli penězům. 

 Mají talent, který dále rozvíjejí. 

 Dávají velký důraz na rodinné zázemí. 

 Jsou komunikativní, skromní a pokorní.  

Aplikace pro manažery a zaměstnance: 

 Provedení osobních auditů zejména silných a slabých stránek, například s využitím 

metodiky 360 stupňů. 

 Zamyslet se nad svou osobností, osobní vizí, hodnotami, harmonickým životem, 

osobními cíli, zvyky a rituály. 

 Stanovení priorit a hodnot. 

 Pravidelné cvičení (3-4x týdně/min. 1 hod.) a meditace. 

 Dodržování pravidelné zdravé stravy ze 70 % (tedy stravy organické, která je plná 

vitamínů a vody) a pouze z 30% jíst stravu koncentrovanou (stravu, která neobsahuje 

tolik živých látek a její výživná hodnota byla zničena tepelnou nebo jinou nešetrnou 

úpravou). 

 Snaha o rovnováhu v životě. 



12 

 

 Dodržování pravidelných přestávek (min 10-20 min). 

 Jeden den v týdnu aktivního odpočinku. 

 Být empatický. 

Každý v životě potřebuje pro svůj osobní i pracovní život energii. Podle kaizen energie 

bychom měli optimalizovat vlastní energii, což znamená, že bychom měli vybalancovat 

všechny čtyři níže uvedené pilíře, které jsou i znázorněny v Obr. 2.2 Pilíře kaizen energie. 

1. Spirituální – využij duševno – osobní hodnoty, životní mise. 

2. Fyzický – využij tělo – pohyb, výživa, odpočinek. 

3. Emoční – zapoj srdce – empatie. 

4. Mentální – zapoj mysl – koncentrace, pozitiva a time management. 

Obr. 2.3 Pilíře kaizen energie 

 
Zdroj: [1] 
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Kaizen energie také vytváří nová paradigmata, která jsou nástrojem vedoucím 

k rozvoji osobnosti a výkonnosti, ale jsou opakem workoholismu, který vede k syndromu 

vyhoření. Zvyšuje a rozvíjí vlastní kapacitu. Předpokladem životního úspěchu je vysoká 

úroveň energie. 

Bez energie se můžeme snažit jakkoliv cokoliv změnit, ale nebudeme v tolik efektivní, 

výkonní a úspěšní. 

Tab. 2.2 Paradigmata 

Stará Paradigmata Nová Paradigmata 

Řiďte svůj čas  Řiďte svou energii  

Vyhýbejte se stresu  Hledejte stres 

Život je maraton  Život je série sprintů 

Prostoj je ztrátový čas Prostoj je produktivní čas 

Ocenění podnětných aktivit  Záměr podnětných aktivit  

Pravidla sebedisciplíny Pravidla rituálů 

Síla pozitivního myšlení  Síla plné angažovanosti  

Zdroj: [1] 

Díky výše uvedeným informacím můžeme analyzovat, že kaizen opravdu není pouhou 

filozofii aplikovatelnou jen do pracovního ,,světa“, ale je to metoda, která by se měla zavést 

i     do osobního života. Jen při aplikaci kaizenu jak v osobním, tak pracovním životě můžeme 

maximalizovat životní úspěchy.  

Jak už bylo naznačeno, zdokonalování je přirozený proces a každý, kdo se chce 

ve  svém životě posouvat výš, musí své činnosti zlepšovat. Japonci mají kaizen v genech 

a       touto filozofii žijí. 

Na filozofii Kaizen je pozitivem, že změna nastává postupně pomocí malých kroků, 

které se mohou zdát bezvýznamné a díky tomu nemusíme pociťovat takový strach a obavy 

jako z nějaké velké změny.  

Je to otázka psychologie. Kdy nám dělá menší potíže udělat nějakou věc, pokud si ji 

rozdělíme na více částí, než kdybychom ji měli udělat najednou během jednoho dne. Stres 

mizí a my s klidnou hlavou postupujeme malými kroky k našemu vytyčenému cíli. 

Nejde o to si pouze rozdělovat práci na menší části, ale jde i o to, abychom dodržovali 

pravidelnost v dané činnosti, neprokrastinovali, měli pevnou vůli a za každý sebemenší 

výsledek se odměnili. Odměna motivuje a dává nám sílu posunout se tam, kde chceme být. 
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2.4 Historický vývoj filozofie kaizen 

Počátky vývoje filozofie kaizen ve světě spadají do poloviny 20. století, kdy se blížilo 

vyvrcholení 2. světové války. Tato metoda má ve světě již dlouholetou tradici. Zatím to však 

neplatí pro podniky v ČR. [7] 

2.4.1 Vývoj filozofie kaizen ve světě 

Vznik filozofie kaizen je spojován se dvěma velkými světovými mocnostmi. Přestože 

slovo kaizen vzniklo v Japonsku, implementace metody má počátek v Americe. Když v roce 

1940 přepadlo Německo Francii, vůdci spojeneckých Američanů si uvědomili, že tito 

Spojenci potřebují dobré vojenské vybavení. Američtí výrobci byli nuceni co nejrychleji 

zvýšit kvantitu a kvalitu výroby vojenského vybavení. Problém byl zapříčiněn také ztrátami 

kvalifikovaných odborníků, kteří museli odejít do války. [7] 

Po překonání této těžké doby a nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců zavedla 

americká vláda manažerské kurzy s názvem Training Within Industries (dále jen TWI). Jeden 

z těchto kurzů byl počátkem toho, co vzniklo později, ale na jiném místě s názvem Kaizen. 

Kurz TWI pomáhal v průběžném zlepšování a radil manažerům, aby hledali tisíce malých 

věcí, které by se dalo vylepšit. [7] 

Jedním z nejhlasitějších obhájců postupných změn byl Dr. W. Edwars Deming, 

statistik, který pracoval v týmu kontroly kvality. Dr. Deming učil manažery, aby zapojili 

každého zaměstnance do zlepšovacího procesu. Každý byl motivován k hledání cest 

vedoucích k pokrokům. V každé továrně byly na chodbách umístěny schránky na nápady, 

aby  mohl kdokoliv navrhnout způsob jakým zlepšit výrobu a vedoucí se museli s respektem 

každým návrhem zabývat. Tyto malé kroky, kvalita americké výzbroje a rychlost výroby byly 

hlavními faktory vítězství Spojenců. [7] 

Tato filozofie malých kroků byla zavedena také po válce v Japonsku, když vojska 

generála D. MacArthura začala obnovovat zničenou zemi. Generál analyzoval, že je potřeba 

zlepšit japonskou výkonnost a dostat zemi zpět do lepšího stavu. Generál potřeboval, 

aby   Japonsko rozkvetlo a mělo možnost se rozšířit do Severní Koreje. Kvůli tomu přivedl 

specialisty TWI. Americké letectvo vytvořilo kurz manažerů pro japonskou ekonomiku poblíž 

jedné ze svých základen. Tehdy byly vyškoleny tisíce japonských manažerů. [7] 

Japonci ochotně přijímali tuto myšlenku a naslouchali Američanům ohledně lekcí ve 

výrobě. Po navrácení Američanů do své země byla v Americe strategie pro zlepšení výrobních 
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procesů ignorována. V Japonsku se naopak stala tato strategie součástí jeho kultury. Malé 

kroky byly natolik úspěšné, že jim dali Japonci vlastní název Kaizen. V 80. letech začal 

kaizen znovu pronikat do USA. [7] 

V roce 1986 se stal kaizen klíčem k japonskému ekonomickému úspěchu. Byl 

akceptován jako jeden z hlavních termínů v oblasti managementu. V roce 1993 již slovník 

NSOED - New Shorter Oxford English Dictionary obsahoval slovo kaizen v anglickém 

jazyce. [3] 

Hlavním představitelem filozofie kaizen ve světě je Masaaki Imai, který založil 

japonský Institut Kaizen s pobočkami po celém světě. Je považován za jednoho 

z nejdůležitějších odborníků na hnutí kontroly kvality. Masaaki Imai píše a i učí japonskou 

obchodní filozofii, která je založena na postupném pokroku, který je stejně důležitý jako 

průlomové inovace. Jeho zásadními publikacemi jsou Gemba Kaizen a Kaizen. [7] 

2.4.2 Vývoj filozofie Kaizen v České republice [4] 

Jako i v jiných zemích, tak i v České republice je implementace filozofie Kaizen 

odlišná od implementace v Japonsku. Důvodem může být i nestandardní vývoj hospodářství 

a  celkové společnosti kvůli bývalému režimu. Takto posunutý vývoj ekonomiky Českou 

republiku znevýhodnil a měl určitý vliv na mentalitu a kulturu obyvatel.  

Občan ČR má v sobě zakořeněnou určitou nedůvěru k pravidlům a autoritám, často se 

snaží být individualistou a brání se týmové spolupráci. Dalším častým aspektem povahových 

vlastností českého občana je negativita a pasivita. 

V zahraničí je obvyklé, že člověk po určitém čase opustí svou práci a začne pracovat 

v jiné společnosti, kdežto česká kultura má často zakořeněné z minulosti, že je ideálem mít 

jednu práci za život, ve které máte jisté zázemí.  Čeští občané také rádi obcházejí nařízení, 

pravidla a standardy. Ovšem jejich dodržování je pro Kaizen více než důležité.  

Podobná kultura v tomto ohledu je v menší míře znát i v jiných státech Evropy. Stejně 

jako v České republice, tak i v evropských státech nastává často problém v aktivitě 

zaměstnanců. Oproti japonskému průměru je iniciativa zaměstnanců téměř mizivá. 
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Tab. 2.3 Porovnání výkonnosti společností 

 Úspěšné japonské společnosti Úspěšné evropské společnosti 

Počet zlepšení na 1 

pracovníka/rok  

46 1,2 

Průměrná úspora na 

1 zlepšení (EUR) 

7700 1000 

Zdroj: [4] 

Filozofie postupného zlepšování kaizen má snahu pronikat do všech odvětví, není 

problém aplikovat kaizen v nemocnicích, v hotelech a jiných společností. Kaizen byl do 

České republiky zaveden díky nadnárodním společnostem, tak jako mnoho jiných inovací.  V 

případě kaizenu to byla společnost Siemens a Toyota.  

Tuto filozofii implementují i společnosti jako je např. Česká pošta, České dráhy, 

automobilka Škoda Auto a mnoho jiných. V tomto ohledu se kaizen ničemu nebrání, nezáleží 

na velikosti firmy ani na jejím předmětu činnosti.  
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3 Postup a metody zlepšení výrobních procesů  

Tato kapitola se soustředí na tři části. V první části jsou charakterizovány některé 

metody s formou zlepšování procesů metody kaizen. V druhé části jsou uvedeny metody, 

které jsou definovány z důvodů jejich aplikace v praktické části a poslední část obsahuje 

hlavní metodu 5S, kterou se praktická část primárně zabývá.  

3.1 Přehled některých metod zlepšování procesů 
 

V níže uvedené Tab. 3.1 Metody zlepšování procesů jsou charakterizovány některé 

metody zlepšování procesů. U každé metody jsou uvedeny její formy zlepšování a také další 

informace které jsou s implementací dané metody spojené.  

 

Tab. 3.1 Metody zlepšování procesů 

 

Forma 

zlepšování  

Zlepšování 

orientované na 

management  

Gemba Kaizen Engineering 

kaizen 

Projektové 

zlepšování 

Podávání 

zlepšovacích 

návrhů 

Nástroje DMAIC, projektový 

management, TRIZ,  

WOIS, TOC, 

hodnotová analýza, 

systémové inženýrství, 

QFD 

Sedm základních 

nástrojů řízení 

kvality, TOC, 

brainstorming, 5S, 

MOST 

DMAIC, 

projektový 

management, 7 

základních nástrojů 

řízení kvality, 7 

nových nástrojů 

řízení kvality, TOC, 

hodnotová analýza, 

systémové 

inženýrství, 

simulace, analýza a 

měření práce 

(MOST/MTM), 

QFD,FMEA 

7 základních 

nástrojů řízení 

kvality, 7 nových 

nástrojů řízení 

kvality, hodnotová 

analýza, systémové 

inženýrství, QFD 

Zapojení 

pracovníci 

Management a 

specialisté 

Pracovníci 

z příslušných 

pracovišť a přizvaní 

specialisté 

Specialisté, 

projektanti, 

průmysloví 

inženýři, lidé 

z výroby, 

ekonomové 

Všichni pracovníci 

Oblasti řešení  Zavádění nových 

systémů a postupů 

v podniku, 

reorganizace, změna 

firemní kultury a 

komunikace 

Obsah pracovní 

oblasti-např. jakost, 

snižování nákladů, 

zkracování času, 

uspořádání 

pracoviště, 

zvyšování 

Snižování zásob a 

nákladů 

v logistickém 

řetězci, 

optimalizace 

podnikového 

layoutu, zavedené 

Různé 
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produktivity nové výrobní 

technologie, 

zavádění systému 

kanban nebo DBR 

Doba řešení 6-12 měsíců Týdny, dny 6-12 měsíců Dny, týdny 

Doba zavedení Během projektu Maximálně 4-6 

týdnů 

Během projektu Do 4 týdnů 

Organizace Inovační týmy, lean six 

sigma 

Moderované 

workshopy 

Lean six sigma Podání 

zlepšovacího 

návrhu, 

vyhodnocení, 

zavedení, prémie 

Náklady Malé investice Minimální Podle druhu 

projektu 

Minimální 

Obvyklé 

výsledky 

Nové systémy, zlepšený 

systém organizace a 

řízení, lepší 

komunikace a 

podniková kultura 

Zkrácení časů na 

přetypování řízení, 

zkrácení času na 

operaci, 

optimalizace 

layoutu pracoviště, 

snížení 

zmetkovitosti 

Optimalizace 

materiálových toků, 

snížení zásob, 

zkrácení 

průběžných časů, 

zlepšení termínů 

plnění 

Zlepšení pracoviště 

a usnadnění práce, 

odstranění plýtvání  

Obvyklé 

přínosy 

Miliony EUR Tisíce-desetitisíce 

EUR 

Statisíce EUR Stovky až tisíce 

EUR 

Zdroj: [5] 

3.2 Přehled metod pro aplikaci v praktické části  

V této kapitole jsou charakterizovány metody, které byly aplikované v praktické části. 

Jedná se o metody jako je pozorování, pohovor, dotazník a štíhlý layout. 

3.2.1 Pozorování 

Pozorování můžeme označit za smyslovou percepci okolního prostředí. Je to 

soustavné, cílevědomé a plánovité vnímání jevů a procesů. Cílem je odkrytí primárních 

souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. [8] 

Ve výrobě je tato činnost prováděná pomocí pozorování pracovníka při jeho výkonu 

práce. Zaznamenává se jeho činnost, časová náročnost, podmínky práce, pracovní prostředí, 

zařízení, stroje a jiné nástroje, které jsou používány. Metoda je časově náročná 

a  zaznamenávají se spíše jen nejčastější pracovní úkoly. [6] 

Pozorování by mělo splňovat určité podmínky. Měl by se přesně stanovit systematicky 

zorganizovaný plán pozorování. Pozorovatel by měl mít zdravé smyslové orgány, schopnost 

přesně odhadovat situace, schopnost koncentrovat pozornost, schopnost eliminovat negativní 

vlivy, schopnost správně vnímat, oprostit se od zaujatosti a předsudků. Pozorovatel by si měl 

všechny zjištěné údaje zapsat a mít k dispozici záznamy z pozorování. [8] 
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3.2.2 Rozhovor [9] 

Rozhovor je komunikace mezi dvěma nebo více lidmi. Tazatel má výpis otázek, na 

které se dotazovaného ptá. Rozhovory jsou standardní součástí kvalitativního výzkumu. 

Používají se také v žurnalistice a mediálním zpravodajství. Hlavním úkolem v rozhovoru je 

pochopit smysl toho, co dotazovaný říká. Tato metoda se používá k pochopení zkušeností 

ostatních.  

U kvalitativních výzkumných rozhovorů je charakteristické: 

 Jsou více osobní formou výzkumu oproti dotazníkům. 

 V osobním rozhovoru tazatel pracuje přímo s dotazovaným. 

 Na rozdíl od psaných výzkumů má tazatel možnost zkoumat, nebo se ptát na 

navazující otázky. 

 Rozhovory jsou obecně jednodušší pro dotazovaného. Má větší možnost rozvést své 

názory a odpovědi. 

 Jsou časově náročné. 

 Tazatel musí umět co nejlépe reagovat na nejrůznější odpovědi a umět je 

s dotazovaným správně rozvést.  

3.2.3 Dotazník [2] 

Vytvoření relevantního dotazníku vyžaduje mnoho umu, moudrosti, energie, logiky 

a  uvažování v souvislostech. Znakem dobrého dotazníku je, aby jeho konstrukce byla taková, 

aby se pomocí ní zjistilo, jak hodně jsou zjišťované charakteristiky u  diagnostikovaného 

jedince shodné s těmi, které nás primárně zajímají.  

 Dotazníky se mohou týkat osobnosti jedince, mohou být zájmové, nebo zjišťující 

schopnosti. Mohou nám pomoci zjistit od respondentů mnoho informací, které potřebujeme 

k nějakému druhu výzkumu vědět. Ve všech případech je nutné si před formulací otázek 

přesně definovat to, co budeme chtít pomocí dotazníku měřit. Klíčovou roli ve tvorbě otázek 

hraje schopnost dotazy vhodně a cíleně pokládat. Otázky by měly být jednoznačně 

formulované, srozumitelné a neměly by být zavádějící.  

Aby byl dotazník správně sestaven, je potřeba pracovat podle následujícího postupu:  

 Definice charakteristiky, které má dotazník měřit. 

 Vybrat otázky pro každou definovanou charakteristiku. 

 Zjištění validity každé otázky a reliability metody. 
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 Upravení chyb a image dotazníku. 

 Zajištění celkové kontroly vytvořeného dotazníku.  

3.2.4 Štíhlý layout [15] 

O štíhlém layoutu můžeme hovořit jako o řízení hmotných toků ve výrobním procesu. 

Zjištění celého výrobního procesu v podniku se odvíjí od efektivního návrhu výrobní 

základny tj. výrobního layoutu. Můžeme si předem položit tyto otázky: 

 Je výhodnější uspořádat pracoviště podle strojů nebo podle druhu výroby?  

 Mají dostatečnou kapacitu manipulační cesty?  

 Jak můžeme výrobní prostor efektivně využít?  

 Jsou kapacity podniku dostatečné?  

 Je výrobní systém schopen zvládnout navýšení objemu výroby?  

Tyto odpovědi je možné vyhledat v návrhu prostorového uspořádání, kdy se zobrazí 

celý výrobní proces pomocí 2D nebo 3D vizualizace. Pomocí těchto zobrazení lze jednoduše 

návrhy měnit a  hledat nejvhodnější způsob prostorového uspořádání celé výroby. Důležitou 

součástí je analýza informačních, materiálových a personálních toků, která identifikuje 

problematická místa uspořádání prostoru. Projekty, které se zabývají uspořádáním prostoru, 

jsou primárně zaměřeny na dvě části, z nichž je první částí návrh nové výrobní základny 

a   druhou ověření funkčnosti stávající výrobní základny.  

Typickým případem pro použití nástrojů pro návrh prostorového uspořádání je změna 

ve výrobním programu. Pokud aplikujeme toto řešení, můžeme předcházet problémům, které 

se často stávají po zavedení změn ve výrobním programu. Propojením nástrojů s 3D 

vizualizací můžeme získat velice účinný nástroj pro redukci rizik a ztrát.  

Řešení uspořádání prostoru probíhá následovně:  

1. Analýza současného stavu prostorového uspořádání a výrobních postupů. 

2. Vytvoření modelu současného stavu s výrobními toky.  

3. Návrh variant změn v prostorovém uspořádání.  
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Hlavním cílem je zjištění současných problematických míst ve výrobním systému 

a   nalezení efektivního a účinného opatření pro jejich redukci. Pokud by se prostorové 

uspořádání nenavrhlo správně, mohlo by to mít následek nepřehledných a přebytečných 

materiálových toků, zbytečných pohybů zaměstnanců, plýtvání výrobními plochami atd. 

Zmíněné nesprávnosti návrhů by mohli mít také za následek zvýšení celkových výrobních 

nákladů. 

Hlavní přínosy štíhlého layoutu jsou: 

 Snížení objemu manipulace ve výrobě a tím i snížení nákladů na manipulaci 

s materiálem.  

 Efektivní a systematické využití prostor ve výrobě.  

 Redukce problematických míst.  

 Vizuální kontrola nad aktivitami a operacemi. 

 Tvorba podmínek v souladu s BOZP.  

3.3 Metoda 5 S [1] 

V dnešním světě je metoda 5S (dále jen 5S) ve většině firem známá. Bohužel bývá 

často nesprávně pochopena, a tím pádem i nesprávně implementována. Lidé si myslí, že 5S je 

hlavně úklid, což není pravda. Úklid sice 5S zahrnuje, ale není tato metoda pouze o úklidu, 

ale i  o  jiných důležitých aplikacích.  

Máme mnoho metod kaizen a i jiných optimalizačních metod a přístupů 

,,zeštíhlování“, které můžeme aplikovat ve firmě. Předtím ale než se začneme zajímat 

o  složitější metody, je důležité pochopit metodu, která je základním kamenem 

pro   implementaci dalších metod. Pokud nepochopíme a správně nezavedeme tuto metodu, 

tak nemá smysl zavádět jiné složitější metody. 5S je součástí ,,základní stability procesů“.  

Přestože je 5S základem úspěšného chodu společnosti a je poměrně jednoduchá oproti 

jiným obšírnějším metodám, tak ji stále dost společností neumí efektivně zavést. Bohužel je 

stále velký počet manažerů, kteří nejsou s touto metodou dokonale obeznámeni 

a      neuvědomují si, jaké skutečné přínosy a efekty může správná aplikace přinést v praxi. 

Velmi často se k implementaci staví velice chladně a bez zájmu, jako by se jich to netýkalo. 

Obhajují se tím, že mají svých problémů a práce dostatek (hledají zakázky, materiál, vyplňují 



22 

 

reporty, účastní se porad, řídí firmu, atd.). Přitom už si neuvědomují, že správné pochopení a 

dobře a zodpovědně zrealizované 5S může pro společnost znamenat velký přínos.  

Proto se tato metoda nazývá také ,,5S dobrého hospodaření“. Občas se také stává, že 

se 5S mění pouze v tzv. ,,cirkusové číslo“ 3S. Logicky se pak tento kvalitní nástroj mění ve 

stále se opakující úklid. Proto se můžeme sami zamyslet nad tím, jestli je tento nástroj lidmi 

skutečně pochopen.  

Principy 5S byly převzaty do japonských firem z americké armády. Stálým 

zlepšováním tento nástroj změnil původní podobu na dnešní jednoduchý soubor pěti kroků, 

které na sebe navazují. Tato metoda nevyžaduje žádné nové manažerské teorie ani žádné nové 

techniky. 

Proč název 5S ? Protože se skládá z pěti japonských slov, na jejichž základě název 

metody vznikl - ,,seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke“. Je to natolik rozšířený nástroj, že 

jeho původní japonská slova se definovala jako 5S v angličtině, 5U v českém jazyce a 5A 

v jazyce německém.  

Obr. 3.1 Metoda 5S 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V překladu těchto 5 japonských slov znamená – utřídit, uspořádat, udržovat pořádek, 

určit pravidla, upevňovat a zlepšovat. Pokud o 5S uslyšíte pouze v teoretické rovině, nebudete 

mít přesnou představu, co tato metoda vše zahrnuje. Proto bude tato metoda více přiblížena 
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v praktické části, ve které bude přesný popis, jak se tato metoda reálně implementuje do 

praxe.  

Pozitivem této metody je, že za implementaci nic nezaplatíme a ještě můžeme peníze 

vydělat ihned v rámci realizace. Později, pokud je metoda správně zavedena, nám ušetří 

dlouhodobě mnoho financí. 

3.3.1 Krok 1: Seiri-Utřídit  

Cíl: Rozlišení zbytečných věci od důležitých.  

Tento první krok se zdá na první pohled jasný a ne nijak složitý. V realitě je však tento 

krok pro firmy jeden z obtížných kroků. V praxi tento první krok znamená projít celé 

pracoviště a nad každou sebemenší věcí, která se na pracovišti nachází, se zamyslet, zda je 

důležitá pro pracovní činnost nebo nikoliv. Pokud se rozhodne, že věc není potřebná k práci, 

z pracoviště se odstraní. Již v tomto nastává obvykle problém. 

Dalo by se říct, že česká kultura je nastavená tak, že shromažďuje věci pro případ, že 

by je někdy někdo mohl v budoucnu potřebovat. A tak všichni máme tolik věcí, že už nemáme 

ani žádné volné místo pro důležité věci a ani se nevyznáme v tom, co kde máme. Stále 

hledáme věci, které v danou chvíli potřebujeme mezi velkým kvantem nepotřebných věcí, 

které si radši necháváme pro případ ,,Co kdybych to někdy potřeboval? Jednou za půl roku to 

využijeme. Dám to pryč a pak to budu potřebovat! Kde to seženu?“. Ano přesně tak reaguje 

většina lidí. K překonání přirozeného odporu ke splnění prvního kroku je vždy nutné řešit víc 

razantně a důsledně. 

Všechny věci, které se nacházejí na pracovišti lze rozdělit do tří skupin: 

 Nepotřebné věci, které lze vyhodit. 

 Věci, které se používají pouze občas (déle jak 1x za 30 dní). 

 Věci, které jsou nutné k pracovní činnosti každý den. 

Netušili byste kolik zbytečných věcí, se nachází na pracovišti. A to nejen na pracovišti, 

ale i ve skřínkách pracovníků. Mnohdy první krok vypadá tak, že se z pracoviště odnáší 

i  mnoho nepotřebných skříní, pracovních stolů, vrací se do skladů spousty nepoužitých 

rukavic, smirků, klíčů, elektrod, výrobního materiálu, nářadí apod. 
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Reálně se naleznou věci, které nejen uvolní místo potřebným věcem, ale také se 

mohou v některých případech dobře zpeněžit. V některých případech jde i o tuny 

nepotřebného šrotu, za který pak firma dostane peníze. 

Po aplikaci prvního kroku jsou vidět ihned výsledky. Pracoviště je po vytřídění 

poloprázdné, některé skřínky a regály jsou nepotřebné. Dle poznatků bývá poměrně častá 

úspora plochy v průměru od 15-30%. Také se nemusí zbytečně nakupovat nářadí a jiný 

spotřební materiál, který již ve společnosti existuje. Nedochází tak k duplikaci nakupovaného 

zboží.  

Věci, které jsou nepoužitelné a zbytečné se roztřídí do odpadu. Věci, o kterých hned 

nevíme, jestli je potřebujeme, označíme červenou kartou a ponecháme je k posouzení na 

určeném místě pro pozdější roztřídění. Materiál a nástroje, které pro práci potřebujeme, se 

roztřídí podle frekvence použití. Ty, které se používají každý den, se umístí na pracovišti. 

Další, které potřebujeme týdně, se uloží poblíž pracoviště. Ostatní nástroje a materiál se uloží 

do skladu na vytyčené místo. Při všech prováděných činnostech se zapisují informace do 

záznamu o potřebě vylepšení a o eliminaci zjištěných MUDA. 

Akce červená karta 

Červené karty nám pomáhají k tomu, abychom měli přehled o tříděných věcí. 

Označují věci, které již na pracovišti nepotřebujeme. Uděluje ji každá osoba, která je součástí 

implementace 5S a po ukončení prvního kroku se společně polemizuje o všech věcech, které 

byly označeny červenou kartou. 

 

Akce barevné kartičky 

V rámci prvního kroku narazíme i na jiné věci než na ty, které je potřeba vyhodit, 

nechat na pracovišti anebo jim udělit červenou kartu pro pozdější utřídění. Narazíme i na věci, 

které se potřebují opravit, nebo pouze přemístit. V tomto případě udělujeme věcem 

potřebným k opravě žlutou kartu a věcem, které potřebují přemístit kartu zelenou. Barevné 

označení nám pomáhá v přehlednosti a v efektivnosti přeměny pracoviště. Pomocí karet mají 

všichni přehled o všech věcech na pracovišti, a nemusí tak docházet ke zbytečným dotazům 

všech zúčastněných a otázek, co se s danou věcí bude následně dít. 
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Výsledek kroku 1: 

Více místa na pracovišti, vytřídění nepotřebných věcí a materiálu, systém, přehlednost 

a vyšší pružnost.  

3.3.2 Krok 2 : Seiton-Uspořádat 

Cíl: Uspořádat věci tak aby jeho vyhledání trvalo co nejméně času a úsilí. 

Na pracovišti a v jeho okolí by se měly uložit všechny potřebné věci podle zásad 

ergonomie a eliminace nadbytečných pohybů. Materiál a výrobky by měly být uloženy 

s ohledem na možnost změny místa. Ohledně otázky, kde by měl mít materiál a výrobky své 

místo, by měli diskutovat všichni pracovníci obsluhující pracoviště. Rozložení nářadí 

a  přípravků by se mělo přibližovat svým charakterem kokpitu letadla. Pořadače by měly mít 

návody a ostatní dokumenty by měly být přehledně označeny a uloženy. Ideálním stavem 

uspořádání věcí je ten, aby každou věc, která se vyskytuje na pracovišti, nebylo možné dát na 

jiné místo než je pro ni stanovené. 

V tomto kroku bychom se měli zaměřovat i na to, kolik materiálu a polotovarů by 

mělo být na pracovišti. Určíme si optimální množství potřebné pro plynulý průběh práce 

a  tento prostor vizualizujeme (počet palet, plocha, výška prostoru atd.). Dále zakládáme první 

prvky flow – minimalizace zásob.   

Vycházíme z praxe bez jakýchkoliv výpočtů, ale se změnou způsobu myšlení. 

Soustředíme se na to, že zásoby jsou MUDA a je potřebné je minimalizovat a  optimalizovat. 

Při všech činnostech bychom měli zapsat poznatky a provádět záznamy o  potřebě vylepšení 

a  eliminaci zjištěných MUDA. 

 

Výsledek kroku 2: Všechny věci na pracovišti mají své určené místo a pracovník pracuje 

s minimálním MUDA čekání a hledání.  
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3.3.3 Krok 3: Seiso-Udržovat pořádek  

Cíl: Celkový prostor pracoviště je čistý a jsou odstraněny zdroje znečištění.  

Je vhodné brát tento krok radikálním způsobem a pečlivě se zabývat celkovým 

prostorem na pracovišti. Tím máme na mysli, vyčistit úplně všechno od podlahy až po strop 

(umytí podlahy, oken, odstranění nánosů špíny ze strojů, z nářadí, z materiálu, nátěr věcí 

barvou, které podléhají korozi atd.). Během tohoto kroku může pracovník zjistit, jaké jsou 

nedostatky stroje např. únik oleje, uvolněné matice apod. Na pracovišti, které je čisté jde 

ihned vidět, kde byl problém. V tomto kroku platí pravidlo - zaměstnanci si čistí svoje 

pracoviště sami. 

 

Rada: 

Před začátkem akce si pracoviště podrobně nafoťte a ve třetím kroku to udělejte 

znovu. Jakmile fotky porovnáte, většinou bývá  pracoviště k nerozeznání. Tyto fotky slouží 

velice dobře jako motivační nástroj při šíření 5S do dalších provozů.  

3.3.4 Krok 4: Seiketsu-Určit pravidla  

Cíl: Navržení standardů, které pomáhají udržovat stav dosažený implementací prvních 

tří kroků.  

Po aplikaci třech kroků 5S se musíme snažit tento stav udržet, aby nedošlo postupně 

opět k pracovišti, které nemá žádný systém ale pouze ,,chaos“. Vypracovávají se standardy 

vzhledu pracoviště, tzn. umístění materiálu, pomůcek a jiného zařízení. Vizualizace nám 

zajistí snadnou kontrolu stavu pracoviště. Proto, abychom si udrželi stav pracoviště na dobré 

úrovni, je standardem stanoven také způsob a perioda čištění každé části a okolí. 

Standardy se vypracovávají s pomocí pracovníků, kteří na daném pracovišti pracují, 

podle jejich potřeb. Je důležité, abychom opravdu pracovníky neopomíjeli a nestanovili si 

standardy sami bez jejich spolupráce. Tímto zajistíme, že se bude pracovníkům lépe pracovat 

a také se jim budou standardy jednodušeji dodržovat. Spolupráce a tvorba pomáhá 

pracovníkům překonat odpor, napomáhá většímu porozumění procesů a jejich problematice. 
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Standardizovány jsou i postupy práce na pracovišti a postupy seřízení strojů. Neměli 

bychom také zapomenout na hygienické prostředí a na bezpečnost práce. Příjemné a bezpečné 

prostředí motivuje zaměstnance, a tím se nám zvyšuje i pravděpodobnost, že bude práce 

zaměstnance více bavit a budou více výkonní. Všechny standardy by měly být jednoduché, 

přehledné a názorné.  Nejvíce efektivní jsou vytvořené s pomocí fotografií a několika 

krátkých a výstižných vět s použitím velkých tučných písmen, aby byly standardy čitelné pro 

každého. 

Standard je platný pouze v případě jeho podpisu a schválení všech zakomponovaných 

lidí. Právě standardy a jejich dodržování bývá tím největším problémem. Vytvoření 

a  dodržování je v rukou operátorů. Stoprocentní kontrolu zaštiťují mistři a vedoucí 

pracovníci. Je důležité mít na paměti, že tam kde nejsou zavedeny standardy, tam se také 

zpravidla nic nezlepší. A také musíme myslet na to, že standardy mají lidem práci usnadňovat, 

ne ji komplikovat. 

 

Výsledek kroku 4: vytvoření návodu pro lidi, kteří mají co dočinění s pracovištěm, aby se 

jim lépe a jednodušeji pracovalo. Také bychom měli dosáhnout toho, aby všichni pracovali 

stejným způsobem.  

3.3.5 Krok 5: Shitsuke-Upevňovat a zlepšovat 

Cíl: Vybudovat kulturu 5S, kontrola a sebedisciplína.  

Tento poslední krok se nesmí opomíjet a je velice důležitý pro celistvou metodu 5S. 

Představuje i jistou výzvu pro všechny zaměstnance. Vyžaduje disciplínu ve snaze udržet 

a  nadále zlepšovat pracoviště. 

Primárním kontrolním krokem jsou pravidelné audity – tzv. kontrola nastaveného 

stavu a jeho vyhodnocení. Audity jsou velice důležité a efektivní. Vedou zaměstnance 

k systematickému pořádku, zlepšování, odpovědnosti a zlepšení disciplíny. 

Po určitém čase jak se metoda ujme ve společnosti a jak si ji lidé osvojí, mohou 

následovat další různé metody filozofie kaizen. Neustálá práce na kontinuálním malém 

zlepšování by se měla stát nedílnou součástí pracovní činnosti zaměstnance. Další důležitou 

součástí je podpora managementu. 
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Teprve až po správné implementaci všech kroků metody 5S můžeme říci, že je 

naplněna její hlavní myšlenka a její podstata. Pouze ten co nezkusil v praxi zavést tuto 

metodu, může říci, že jde hlavně o pořádek na pracovišti. Ten kdo zažil implementaci metody 

reálně do praxe z vlastních zkušeností, může potvrdit, že to tak není. 

 Samozřejmě že tato metoda nám pomůže zavést i pořádek, ale hlavně má velmi často 

zásadní vliv na úsporu času spojenou s vyhledáváním, manipulací, množstvím materiálu 

a  rozpracované výroby. A v neposlední řadě je nezanedbatelný vliv na bezpečnost práce. 

 

Rada: Jak řekl jeden zkušený kaizen manažer: ,,Pokud si neporadíte s 5S, nemá smysl 

pokračovat v implementaci pokročilých metod jako je např. flow, kanban, apod. S těmi si už 

neporadíte vůbec“ 

Výsledek kroku 5: Jednoduší a kratší cesta k motivaci lidí ke kaizen – zlepšování čehokoli, 

kdykoli a kýmkoli.  

Kampaň 5S 

5S se musí stát podstatou firmy, nesmí být pouze formálním projektem. Je důležité 

z této akce nevyjímat kanceláře. Nejlepší je zavést 5S jak v kancelářích, tak i na pracovišti. 

Zavést by ji měli jak manažeři, tak i zaměstnanci. Těžko se nějaká metoda dodržuje, pokud 

zaměstnanci vidí, že se jí vrcholoví manažeři neřídí. Organizace přípravy celé kampaně 

vyžaduje vytvoření časového plánu průběhu, přípravu potřebného materiálu pro všechny 

kroky, spolupráci pracovníka BOZP a pracovníků údržby. 

3.3.6 Myšlenky a rady 

1) Základem implementace 5S je důkladná příprava a plánování, kterého se musí účastnit 

všichni zaměstnanci.  

2) Metoda může odstartovat takovou atmosféru, že se společnost bude nadále 

kontinuálně zlepšovat.  

3) 5S je někdy pochopeno jako jednorázový úklid. Tuhle větu musíme vypustit, pokud 

chceme dlouhodobě podnik zlepšovat. Musíme brát na vědomí, že to není pouze 



29 

 

jednorázový proces, ale že je to běh na dlouhou trať a je třeba změnit kulturu 

a  myšlení aby byla metoda správně implementována a aby měla do budoucna smysl. 

4) Je důležité všechny zaměstnance informovat o cílech kampaně 5S a zdůraznit jim, že 

standardizace pracovišť dokáže eliminovat nevýrobní časy, usnadní jim práci 

a  pravidelný úklid.  

5) Zdůraznit bychom měli i to, že správná implementace 5S eliminuje bezpečnostní 

rizika na pracovišti a postupně zkvalitňuje komfort práce.  

5S by měla být zorganizována tak, aby dala možnost každému zaměstnanci vyniknout. 

3.3.7 Rizika implementace 5S 

Pokud se nezavádí metoda v zemích jako je Japonsko nebo Německo, kde mají tzv. 

kaizen v malíčku, kde mají geny pro zlepšování a dodržování disciplíny a standardů, pak je 

nutné s velkou pravděpodobností vést trvalý boj o změnu zaměstnanců v následujících třech 

krocích: 

1) prostředí (neinvestičním způsobem), 

2) myšlení (překonat staré způsoby myšlení odporu ke změnám), 

3) kultura společnosti. 

Důležité je umět si zaměstnance získat a zapojit je do nového systému. Pravděpodobně se to 

nepovede hned na poprvé, ale je důležité, aby se hlavně zapojili zpočátku klíčoví zaměstnanci 

a postupem času se zapojovali čím dál větší mírou i ostatní zaměstnanci. Zásadní je společně 

se zaměstnanci budovat hrdost na zaměstnání a celkově na společnost, ve které pracují. 

V praxi to znamená respekt k práci zaměstnanců.  

V Japonsku tráví manažeři 40 % svého času na pracovištích, aby dobře porozuměli 

problémům zaměstnanců. Následně mohou lépe vyhodnocovat celkové procesy ve výrobě, 

efektivněji řešit problémy a vhodnou formou podporovat zaměstnance při dosahování 

špičkových výkonů. 
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Nejčastější vypozorované situace ve společnosti: 

1) Neexistují standardy. 

2) Standardy mají, ale některé oblasti nebo procesy ve standardu chybí, některé jsou 

nadbytečné a zaměstnanci se jimi neřídí a nesdílejí je. 

3) Standardy mají dobře vytvořené, ale nikdo je nedodržuje. 

4) Standardy mají dobře vytvořené a zaměstnanci se jimi řídí a sdílejí je. 

Pokud je situace ve společnosti dle bodu jedna nebo dvě, lze 70 % potíží vyřešit 

standardizací. Standardizace by se měli zúčastnit všichni zaměstnanci. Po standardizaci se 

doporučují zavést metody vedoucí ke štíhlé výrobě, jako je například optimalizace procesů, 

mapování a různé jiné složitější techniky. Pokročilejších metod se zúčastňují vybraní 

zaměstnanci, kteří mají dobré znalosti a  informace o mapovaných procesech. Pomocí těchto 

metod se odstraní dalších 20 % jiných problémů. Aby se ve společnosti odstranilo 

i  zbývajících 10 % problémů, je nutné zařadit do procesu i rozsáhlejší metody, jako je six 

sigma, statistické analýzy atd. Těmi se zabývají již vyškolení interní nebo externí pracovníci. 

3.3.8 Důsledky implementace 5S 

1) Zaměstnanci provádějí 5S, ale chápou jej pouze jako pravidelný organizovaný úklid, 

tzv. provádějí pouze již zmíněné ,,cirkusové číslo“ – 3S. 

2) Zaměstnanci provádějí metodu 5S správně ve všech pěti krocích a formálně je 

auditováno jako plně implementované. Zaměstnanci chápou 5S jako techniku vedoucí 

ke zkvalitňování procesu. 

3) Zaměstnanci nejen že chápou přínos, ale také filozofii toho, co by ta metoda měla 

reálně znamenat ve společnosti. 5S se stalo nejen formální, ale i neformální součástí 

firemní kultury.  

3.4 Vizuální management [1] 

Vizuální management je souhrn grafických nástrojů, pomůcek, obrázků, které nám 

pomáhají mít přehled o celém procesu. 

,,Lepší je jednou vidět, než dvakrát slyšet“ – říká stará moudrost.  Zrak má totiž ze 

všech smyslových orgánů největší kapacitu. Společně se sluchem nám zajišťují nejvíce 
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přijímaných informací. Vše co vnímáme sluchem a zrakem, můžeme velmi dobře uchopit 

rozumem a popsat slovem. 

Vizuální management považuje velké množství lidí za jedno z velkých tajemství 

úspěchu světových společností. Používá prostředky, pomocí kterých zaměstnanci rychle 

pochopí standardy, stav procesu, odchylky aj. Vizualizace je vynikající pro předávání a sdílení 

informací. Podporuje řízení, týmovou práci, kontrolu a to vše beze ztrát.  

Proč aplikovat vizuální management?  

 Udržuje a vytváří pro společnost konkurenční výhody. 

 Dodržuje a vytváří systematický přístup nutný ke zlepšení společnosti. 

 Pomáhá transportovat požadavky společnosti do vizuálních stimulů, které se využívají 

k vysvětlení, ujasňování, oznamování a integrování mise, cílů, vize, hodnot a kultury.  

 Pomáhá zobrazovat klíčové data a informace přes senzorové zprávy. Ty vystihují to co 

je ve společnosti nejdůležitější. 

 Vizualizace zviditelňuje a řeší nedostatky.  

 Udržuje bezpečnost na pracovišti.  

Tab. 3.2 Příjem informací smysly  

Příjem informací člověka 

Smysl Hodnoty 

Zrak 83 % 

Sluch 11 % 

Čich 3,5 % 

Hmat 1,5 % 

Chuť 1 % 

Zdroj: [1] 

Vizuální techniky 

Vizuálních technik je mnoho, které si můžeme vybrat pro implementaci vizuálního 

managementu. Můžeme použít např. tyto techniky: 

 obrázky,  

 grafika, 

 barevné linie a čáry, 

 informační tabule a nástěnky, 

 obrázková dokumentace, 
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 checklisty, 

 barevné značení a kódování, 

 kanbanové karty, 

 signalizace, 

 diagramy, 

 barevné označení abnormalit, 

 obrázková dokumentace. 

Vizuální management aktivně podporuje zaměstnance. Pomocí vizuálního 

managementu můžeme řídit celý provoz. Musíme si ujasnit, že vizuální management není pro 

nás cílem, ale naši pomůckou. Před tím než bychom se pustili do jeho realizace, musíme 

si  ujasnit následující otázky: 

 Proč to děláme?  

 Pro koho to děláme?  

 Čemu to pomůže?  

 Čeho tím chceme dosáhnout?  

 Kolik času jsme tomu schopni věnovat?  

Obr. 3.2 Vizualizace ve výrobě 

 

Zdroj: [16] 

Měli bychom si zapamatovat, že kaizen je z 50% vizualizace, která se prolíná všemi 

aktivitami a metodami, které využíváme. Pomáhá nám rozumět každému detailu 

vizualizovaného procesu, výrobního prostoru, problému atd. 

Často vypadá, že člověk problém zveličuje nebo zase naopak zjednodušuje a vynáší 

rychlé soudy. Je to dané naší kulturou (rychlé reakce a hodnocení, které se staví na základě 

http://www.ipaslovakia.sk/sk/ipa-slovnik/vizualne-pracovisko%20%5b16
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jen několika faktů). Následně se může stát, že se jednoduchá věc řeší i několik měsíců 

a  naopak složitá věc je vyřešena během 14 dní.  

Příklady vizualizace: 

 mapa procesů v administrativě, 

 myšlenková mapa – plýtvání, 

 SMED-vizualizace délky času přestavby stroje ,,před“ a ,,po“, 

 PSS ( Problem solving story) – technika řešení problému, 

 znázornění optimalizace vytížení pracovníků na lince. 

Problém který není vizualizován, se dá jen složitě pochopit. Pokud znázorníme 

problém na flipchart (tabuli) pomocí čísel, faktů a dat, použijeme barvy pro zdůraznění, kolik 

daný problém stojí společnost měsíčně nebo ročně, bude to zajímat každého dobrého 

manažera.  

Board (nástěnka) bývá obvykle rozdělen do 4 částí, obsahující např. tyto informace: 

1) Cíle společnosti a týmu dle rozdělení cílů uvnitř firmy – tzv. KPI´s. 

2) Složení týmu a kvalifikace (kvalifikační matice). 

3) Naplánované aktivity vedoucí k dosažení cílů (workshopy, vzdělávací aktivity) – 

akční plán. 

4) Plnění KPI´s a akčních plánů. 

Další typické vizualizace  

 Problem solving story – některé společnosti mají předtištěné formuláře formátu A3, 

A2, nebo flip chart papíru. 

 Akční plán – implementace opatření s vyhodnocením plnění. 

 Mudovník – evidence poruch s navrženým opatřením.  

 Andon tabule- zahrnuje informace o plnění denního plánu, signalizaci problémů 

s  místy kde se vyskytují.  

 Mapy procesů – stávající a vize. 

 Layouty výrobních linek a pracovišť. 

 Standardy a základní příčiny nekvality. 
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Doporučení 

Informace, které chcete vizualizovat, by měly být jasné, přehledné a jednoduché 

k pochopení. Mělo by se vizualizovat více pomocí obrázků s vysvětlením, než s pomocí textu. 

Všichni zaměstnanci by měli chápat a rozumět boardům.  

Význam vizualizace nejlépe zaměstnanci pochopí formou hry, když si zkusí předat 

nakreslené informace formou obrazového znázornění. 

Ve společnostech ve kterých se kaizen implementuje, se používají loga, která 

reprezentují programy zlepšování. Autory bývají obvykle sami zaměstnanci. Loga někdy 

bývají vtipná, a tím rychleji zapamatovatelná. Nejen že zaměstnance osloví, ale vysvětlí jim 

i  základní prvky systému.  

3.5 Standardy [3] 

Každý den se setkáváme ve společnosti s určitými předem domluvenými plány. Pokud 

tyto plány formálně zapíšeme, získáme standardy.  Úspěšné řízení lze zredukovat do jediné 

poučky: udržujte a vylepšujte standardy. Neznamená to tedy, že bychom je měli jen 

dodržovat, ale i přemýšlet nad tím, jak standardy vylepšovat. 

Udržení a vylepšení standardů 

Kdykoliv dojde k nějakému problému ve společnosti nebo k nějaké reklamaci, měli by 

manažeři hledat příčinu a odstranit ji. V terminologii kaizen by měli manažeři realizovat 

cyklus SDCA (standardizuj, udělej, zkontroluj, uskutečni). 

Jakmile standardy dodržují všichni zaměstnanci, měl by nastat pokrok v tom, aby sami 

standardy posouvali na vyšší úroveň. Obnáší to realizace cyklu PDCA (naplánuj, udělej, 

zkontroluj, uskutečni) 

Poslední fáze obou cyklů (uskutečni) se týká standardizace a stabilizace pracovního 

postupu. Standardizace se stává nedílnou součástí pracovního procesu u každého 

zaměstnance. Standardy jsou nejlepším způsobem jak zajistit kvalitu. Z hlediska nákladů jsou 

nejefektivnějším způsobem jak vykonávat práci. 
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Při kontrole standardů bychom si měli určit priority, které budou založeny na 

faktorech, jako je kvalita, náklady, dodávky, bezpečnost práce, urgence a závažnost důsledků 

a vážnost zákaznických stížností. 

Pro příklad si můžeme uvést situaci, kdy poptávka donutí zvýšit výrobu o 10%. 

Společnost má nyní šanci lépe využít stávající zdroje. Aby se to podařilo, musí zaměstnanci 

změnit způsob práce a vylepšovat stávající standardy.  V tomto případě se opouští fáze 

udržování a vstupuje se do fáze zlepšení.  

Jakmile tento proces zlepšování začne, mohou být zavedeny nové standardy 

a  vyvinuta snaha o stabilizaci nových postupů, což je začátek nové udržovací fáze. Graf 3.1 

Jak se zlepšení projevuje mezi cykly SDCA a PDCA ukazuje, jak se zlepšení projeví mezi 

cyklem SDCA a cyklem PDCA. 

Graf 3.1 Jak se zlepšení projevuje mezi cykly SDCA a PDCA 

 

Zdroj: [13] 

Provozní standardy 

V tomto kontextu existují dva typy standardů. První jsou manažerské standardy, které 

jsou nutné pro řízení zaměstnanců a administrativní účely (administrativní předpisy, směrnice 

týkající se personální politiky, popisy pracovních zařízení, pravidla pro vyúčtování výdajů 

apod.). Druhým typem standardů jsou provozní standardy, které se zabývají tím, jak 

zaměstnanci vykonávají svou práci, aby dosáhli QCD. Zatímco manažerské standardy se 
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zabývají interním řízením zaměstnanců, provozní standardy se týkají externích požadavků, 

jak dosáhnout QCD a uspokojit zákazníky. 

Standardy výstižně řečeno znamenají používání postupů, které jsou nejbezpečnější 

a  nejsnadnější pro zaměstnance, nejefektivnější pro podnik a zároveň zajišťují kvalitu 

pro  zákazníky.  

Zatímco Japonci nadšeně podporují myšlenku zavádění standardů, tak v západních 

společnostech na standardy pohlížejí s jistou mírou cynismu. Jsou vnímány jako něco, co je 

proti lidské přirozenosti. Existuje pocit, že lidé by neměli být svazováni nějakými standardy 

a    měli by mít dostatek svobody pro svou pracovní činnost. Přitom pokud správně 

pochopíme, co to standard je, zjistíme, že zaměstnanci, kteří dodržují standardy a dělají svou 

práci správně, zákazník je spokojený s produktem, či službou, podnik prosperuje a lidé jsou 

nadšeni z jistoty práce. 

Klíčové vlastnosti standardů 

 Jsou nejsnadnějším, nejlepším a nejbezpečnějším způsobem jak provádět danou práci.  

 Nejlepší způsob jak zachovat know-how a odborné znalosti, v případě odchodu 

některého ze zaměstnanců. 

 Pomáhají nám měřit výkon. 

 Ukazují vztah mezi příčinou a následkem. 

 Pomáhají udržovat a zlepšovat pracovní proces a společnost. 

 Poskytují nám cíle a specifikaci úkolů v oblasti školení zaměstnanců. 

 Jsou základem pro školení zaměstnanců. 

 Jsou základnou pro audity a diagnózy. 

 Minimalizují variabilitu a brání v opakování chybovosti. 

Standardizace je tedy nedílnou součástí zajištění kvality. Bez standardů neexistuje 

způsob, jak vybudovat životaschopný systém dosahování kvality. Musíme mít také na paměti, 

že standard nemůže být tzv. vytesán do kamene, ale musí se neustále měnit a zlepšovat.  
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4 Popis a analýza stávajícího stavu ve výrobě 

Tato praktická část se zaměřuje na informace ohledně charakteristiky společnosti, 

vizualizaci výroby a jejího grafického zobrazení toků, zjištění aktuálního stavu ve výrobě 

a   reálné implementaci 5S.  

4.1 Charakteristika společnosti  

Tato kapitola se zabývá v první části základními informacemi o firmě Reného Lariše. 

V dalších částech jsou k dispozici informace o organizační struktuře, výrobním sortimentu, 

používaných materiálech, exportu výrobků, zákazníků a výrobní technologii. 

Tab. 4.1 Základní informace 

Datum vzniku: 17. 11. 1993 

Obchodní firma: René Lariš 

Podnikatel: René Lariš  

Sídlo: Nový Jičín, Tyršova 137/11, PSČ 74101 

Identifikační číslo: 60013001 

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

nezapsaná v obchodním rejstříku 

Klasifikace ekonomických 

činností - CZ-NACE: 

Silniční nákladní doprava 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel 

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků 

Institucionální sektor: Zaměstnavatelé 

Počet zaměstnanců: 7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

René Lariš založil společnost zabývající se šitím výrobků dne 17. 11. 1993. Od tohoto 

roku se 4x změnilo místo a organizační struktura výroby. První výrobky se šily prvního půl 

roku ve fotbalových šatnách v Novém Jičíně a to za pomocí pouze dvou zaměstnanců. Po půl 

roce byla výroba přemístěna na jiné místo v Novém Jičíně do roku 1995, kde vyráběli 

výrobky již 4 zaměstnanci. Od roku 1995-1998 přišla na řadu další změna místa výroby s 6-8 

http://rejstrik.penize.cz/rene-laris
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zaměstnanci. Posledním místem výroby firmy Reného Lariše je od roku 2009 vesnička 

u  Nového Jičína s názvem Jičína, kde pracuje dnes celkem 7 zaměstnanců.  

Firma má celkovou jednopodlažní plochu o rozměrech 85 m². Celá výroba se skládá 

z místnosti, kde jsou šicí stroje a kde se šijí výrobky. Dále z místností, kde se připravuje látka 

a balí konečné výrobky, 3 skladů, šatny a toalety. Následně se využívá i externí sklad, který se 

nachází v Novém Jičíně o rozloze 100 m². Samotná kancelář má rozlohu 40 m² a má sídlo 

v Novém Jičíně. 

Obr. 4.1 Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Činnost: Vyřizování faktur a objednávek, řidič, skladník, účetnictví, reklama… 

Majitel  

Dva 

zaměstnanci 

Pět 

zaměstnanců  

Činnost: Příprava materiálu, stříhání, 

balení, skladování, evidence objednávek, 

vystavování dodacího listu, výstupní 

kontrola. 

Činnost: Práce na šicím stroji a 

převracení výrobků 
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4.1.1 Výrobní sortiment 

Ve výrobě se vyrábí mnoho druhů výrobků. Nejvíce žádané jsou: 

 povlečení, 

 prostěradla, 

 polštáře, 

 peřiny,  

 podložky,  

 šátky,  

 osušky, 

 sedáky,  

 výrobky pro pracovní účely. 

4.1.2 Materiály výrobků 

Materiály výrobků firma nakupuje z 99% ze zemí východního bloku nebo Asie. 

Společnost vyrábí výrobky z následujících materiálů: 

 plátno, 

 satén,  

 atlas, 

 damašek, 

 grádl, 

 krep, 

 vafle, 

 technické plachty, 

 flanel. 
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Obr. 4.2 Fotografie některých výrobků 

 

Zdroj: Upraveno podle interních materiálů 

4.1.3 Export a zákazníci  

Firma se zabývá zejména výrobou konečných výrobků, které kupují různé 

velkoobchody. Dále své výrobky směřuje i do nemocnic, bytového textilu, prádelen, hotelů 

a  dalším výrobcům. Své výrobky distribuuje do různých míst České republiky, Německa, 

Švýcarska a Švédska.  
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Obr. 4.3 Zobrazení exportu výrobků do zahraničí    

 

Zdroj: [12] 

Mezi největší současné zákazníky patří níže uvedené společnosti na Obr. 4.4 Zákazníci 

Obr. 4.4 Zákazníci  

Zdroj: Interní materiály 
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4.1.4 Výrobní technologie  

Ve firmě Reného Lariše  mají různé druhy šicích strojů. Šicí stroje s jednojehlou, které 

umí vytvořit na látce jednoduchý vázaný steh. Další stroje mají řetízkovou dvojjehlu, která 

vytváří řetízkový zajišťovací steh. Jiné stroje se nazývají Overlock, které jsou pětinitné 

a  májí řetízkový zajišťovací steh. Ve výrobě mají také knoflíkovací, dírkovací a závorkovací 

stroje. V šicí dílně nejsou k dispozici pouze šicí stroje, ale také řezací, kotoučové, listové pily 

a mnoho sad nůžek. 

Obr. 4.5 Řetízková dvojjehla         Obr. 4.6 Obnitkovávací stroj  

 

 Zdroj:  [11]           Zdroj: [10] 

Obr. 4.7 Jednojehlový stroj 

 

 Zdroj: [14] 
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4.2  Vizualizace výroby  

Budova se skládá celkem z devíti částí. Při vchodu do budovy se nachází dlouhá úzká 

chodba, vedle které jsou po pravé straně dva sklady, ve kterých se ukládají různé druhy látek. 

Po levé straně chodby je další malá chodba, šatna a záchod pro zaměstnance. Přímo do výroby 

se vchází přes přípravu a balírnu. U místnosti výroby se nachází malý sklad, ve kterém jsou 

různé druhy materiálu, jako jsou nitě, jehly, náhradní díly na šicí stroje ad. Níže na Obr. 4.8 

Budova výroby je k dispozici 3D vizualizace celé budovy z venkovního pohledu a dále na 

Obr. 4.9 Vizualizace částí budovy jsou také ve formátu 3D vizualizovány všechny místností 

v budově s jeho popisem. 

Obr. 4.8 Budova výroby  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.9 Vizualizace částí budovy  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3  Tok výroby 

Pro snažší pochopení toho jak celá výroba probíhá je níže vypracovaná Tab. 4.2 Tok 

výroby a  také Obr. 4.10 Grafické zobrazení toku výroby pro vizualizaci toku výroby.  

Obr. 4.10 Grafické zobrazení toku výroby  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.2 Tok výroby 

Tok Činnost Potřeba 

Dodavatel => 1  Přivezení látky od dodavatele na rampu Auto 

1 => 2 Převoz látky z rampy na chodbu  Přepravný vozík  

2 => 3 a 4 Přenos látky z chodby do skladů - 

3 a 4 => 5 Přenos požadované látky do místnosti přípravy a 

balírny  

- 

5 Střih látky a její příprava pro výrobu  Odvíjecí přístroj 

Nůžky  

Řezací stroj 

Deska  

5 => 6 Přenos připravené látky do místnosti výroby  Přepravný vozík 

6 Ušití požadovaných výrobků  Šicí stroje  

Jehly 

Nitě  

Značící štítky 

Nůžky  

Špendlíky 

6 => 5 Přenos ušitých výrobků z výroby do místnosti 

přípravy a balírny  

Přepravný vozík  

5 Zabalení a vložení výrobků na přepravný vozík  Karton 

Reklamní materiál 

Balící fólie  

Nůžky  

Přepravný vozík  

5 => 2, 3, 4 Přeprava výrobků na chodbu, do skladu 1 nebo 

skladu 2 

Přepravný vozík  

2,3,4 => 1 => 

Zákazník  

Převoz ušitých výrobků na rampu pro zákazníka  Přepravný vozík  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obr. 4.11 Přípravna a balírna    Obr. 4.12 Výroba 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4  Zjištění aktuálního stavu ve výrobě 

Implementaci 5S předcházelo seznámení s majitelem výroby René Larišem. Na 

prvním setkání se hovořilo o informacích o společnosti a také následovala prohlídka celé 

budovy výrobního procesu. Byla provedena fotodokumentace celé budovy výroby, kde se 

následně 5S realizovala.   

Další celodenní setkání bylo zaměřeno na reálném vyzkoušení většiny úkonů, které 

jsou nutné pro celý proces výroby. Od stříhání látky přes převracení výrobků (výrobky se šijí 

naruby) až po konečné balení pro cílového zákazníka.  

Seznámení s celkovým procesem ve výrobě nemálo napomohlo k ucelenému pohledu 

na výrobu a k přípravě pro realizaci 5S. Po reálném vyzkoušení většiny kroků procesu 

následovala konverzace s majitelem ohledně dalších jiných poznatků, které budou 

charakterizovány níže v kapitolách. Díky praktickému seznámení s výrobou bylo 

zaregistrováno ihned několik nedostatků.  

Zásadním nedostatkem firemní budovy je malý prostor. Sklady mají malou kapacitu, 

ve výrobě je málo prostoru pro stroje a velikost místnosti pro přípravu a balení je také 

nedostačující.  Kvůli malé budově je i kancelář a velký sklad na jiném místě a jsou od sebe 

relativně daleko.  

K problémům dochází při velkých zakázkách kdy je v místnosti přípravy a  balírny 

mnoho připravené látky, kterou složitě musí přemístit do výroby pro šití, jelikož ve výrobě je 

nedostatek místa pro připravený materiál kvůli velkému množství vyrobených výrobků. A 

zase naopak výrobky nemají žádný volný prostor v přípravě a balírně k jejich zabalení pro 

konečného zákazníka. 

Mezi další hlavní nedostatky přímo v místnosti výroby, které odkryla prohlídka, byla 

poruchovost jednoho šicího stroje, který měl 5x za jednu směnu (8 hodin) poruchu. Porucha 

spočívala v nesprávnosti ušitého stehu.  
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Obr. 4.13 Správně ušitý steh    Obr. 4.14 Nesprávně ušitý steh 

  

Zdroj: Vlastní zpracování    Zdroj: Vlastní zpracování 

Dalším nedostatkem bylo nedostačující denní světlo pro práci zaměstnanců. Tento 

problém byl způsoben polystyrenem na oknech, který bránil průchodu denního světla do 

výroby.  

V místnosti byl k vidění i nepořádek, ať už se jednalo o zaprášené stroje, nebo 

o  nepořádek na podlaze ze zbytků látek a nánosu prachu. V prostoru se nacházely i dvě velké 

skříně, ve kterých byly police plné různých velikostí krabic, nepotřebné věci a věci které 

nebyly nijak označené anebo vůbec nepatřily na pracoviště. U umyvadla, které se v místnosti 

nacházelo, chyběl nástavec na kohoutek pro teplou vodu. Nástěnka neměla žádný systém, 

byla nepřehledná a byly na ní umístěny nepotřebné formuláře. Okna byly znečištěné a závěsy 

plné nánosu prachu.  

V další místnosti kde se konala příprava látek a balení, byly k vidění také znečištěné 

okna a podlaha jako ve všech místnostech celé budovy. Pod pultem, který byl potřebný pro 

stříhání látek, přípravu a balení bylo spoustu zbytkového materiálu, nepotřebných věcí 

a  různých druhů neuspořádaných pytlů. Na stole bylo mnoho osobních věcí, nádobí od 

zaměstnanců, různých látek, kartonů a nůžek. Police na věci a  i  nástěnka byla ve stejném 

stavu jako v místnosti s výrobou. Jednalo se o spoustu věcí nahromaděných na jednom místě 

bez známky systému a přehlednosti. Materiál byl neroztříděný a nesprávně uložený.   

Ve skladech byl také k vidění nepořádek a způsob umístění materiálu bez systému 

a  přehlednosti, stejně tak jako v šatnách zaměstnanců. Celkové prostory výroby byly bez 

označení materiálu, úložných ploch, nářadí, nábytků a strojů. Ve výrobě nebyl k nalezení 

žádný plán úklidu, vizualizace ani nastavený standard. V prostorech nebyla k dispozici 

směrnice BOZP a ani zaměstnanci nebyli proškoleni ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 
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4.4.1 Zmetkovitost materiálu 

Zmetkovitost materiálu se odlišuje od druhu materiálu a výrobku.  

Tab. 4.3 Zmetkovitost materiálu  

 Malý výrobek 

(např. povlečení na polštář) 

Velký výrobek 

(např. povlečení na přikrývku) 

Zmetkovitost [ % ] v metrech [ % ] v metrech 

1000 metrů látky 1 10 3 30 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.2 Důvody pro zavedení metody 5S 

Majitel firmy chtěl implementovat 5S z důvodů zlepšení výrobních procesů. 

Z minulosti má za sebou již několik neúspěchů. Nyní je jeho snahou, aby se výroba čím dál 

více rozrůstala a zvyšovala se jakost výroby. Cílem je zvýšit efektivitu výroby a práce 

zaměstnanců, snížit plýtvání a celkově vytvořit systém a přehlednost ve výrobě. Do budoucna 

by chtěl aplikovat po zavedení 5S i více obšírné metody, které by mohly výrobu více 

zdokonalit.  

4.5 Implementace metody 5S 

Tato kapitola obsahuje informace o přesném postupu implementace metody 5S. První 

byla provedena přípravná fáze a byl naplánován časový harmonogram 3 denní implementace. 

Dále následují informace o uskutečnění realizace všech pěti kroků metody 5S.   

4.5.1 Přípravná fáze  

Zásadním krokem před reálnou implementací metody 5S  předcházelo setkání ve 

výrobě, kde byli přítomni všichni zaměstnanci včetně majitele výroby. Toto setkání trvalo 2 

hodiny, ve kterých byla zahrnuta i krátká desetiminutová přestávka. Setkání probíhalo 

následovně: 

1) Prezentace metody 5S.  

2) Informování ohledně: 

 cílů, 

 přínosů, 

 členů týmů. 

3) Motivace zaměstnanců pomocí videa s úspěšnou implementací v jiné výrobě. 

4) Definování materiálových potřeb viz Tab. 4.4 Materiálové potřeby. 
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5) Shrnutí všech informací. 

6) Rozdání podkladů pro implementaci a dotazníků pro zaměstnance. 

7) Volná diskuze – odpovědi na otázky zaměstnanců. 

Tab. 4.4 Materiálové potřeby  

Druh  Popis 

Kancelářské 

potřeby  

Barevné pásky, papíry a štítky, tužky, fixy, nůžky, pravítko, 

červené karty 

Tištěné materiály Směrnice BOZP 

Elektronika  Notebook, fotoaparát 

Věci pro úklid  Čisticí prostředky, vysavač, rukavice, sada nádob a náčiní, 

odpadkové pytle  

Věci pro opravy  Nářadí 

Věci k uskladnění Krabice a nádoby na materiál různých velikostí 

Jídlo a pití Voda, káva, čaj a občerstvení  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Časový harmonogram 3 denní implementace 

Důležitou součástí implementace je předem stanovený plán workshopu. Zaměstnanci 

mají možnost si podle něho celistvě utvořit přehled o tom, jak bude implementace aplikovaná 

a jak bude časově náročná. Shrnutí postupu implementace 5S je k dispozici v Tab. 4.5 Časový 

harmonogram. Harmonogram dostal každý ze zaměstnanců vytištěný a také byl ve velkém 

rozlišení k dispozici v každé místnosti, kde se implementovala metoda 5S. 
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Tab. 4.5 Časový harmonogram 

Krok metody 5S Výsledek  Časová náročnost  

Úvod    1 den  

 Přivítaní všech zúčastněných  

 Rekapitulace metody 5S a jejich 

cílů 

 Prezentace harmonogramu 

workshopu 

 Rozdělení úkolů mezi všechny 

zúčastněné  

 Návštěva všech pracovišť 

vybraných pro implementaci 

s dodatečnými informacemi 

ohledně změn v každé místnosti 

 Pochopení cílů metody 5S  

 Celistvý přehled plánu 

workshopu 

 

 

 1 hod a 30 min 

1. krok: Seiri-Utřídit    1 den  

 Kritéria třídění  

Červená karta-likvidace 

Zelená karta-přemístění 

Žlutá karta-oprava  

 Fotodokumentace průběhu 

 Identifikace položek na 

pracovišti  

 Vytřídění nepotřebného 

materiálu 

 Příprava věcí k opravě 

 Více místa ve výrobě  

 Přehlednost a systém  

 3 hod 

2. krok: Seiton-Uspořádat   2 den  

 Systematické uložení věcí na 

nejvhodnější určená místa 

 Vizualizace uspořádání celého 

pracoviště  

 Přesná definice místa pro 

stroje, nářadí, materiál a 

přepravné vozíky  

 3 hod 

3. krok: Seiso-Udržovat pořádek  

 

 2 den  

 

 Eliminace zdrojů znečištění 

v celém prostoru   

 Vyčištění strojů, pracovních 

ploch, polic, přepravných 

vozíků 

 Identifikace zdrojů znečištění  

 3 hod  

4. krok: Seiketsu-Určit pravidla   3 den  

 Tvorba standardů 

 Vizualizace standardů 

 Zavedení standardů 

v místnostech implementace  

-Kontrola strojů 

-Čištění strojů 

-Popis umístění strojů, 

materiálů, nástrojů a 

veškerých dalších potřebných 

věcí ve výrobě  

 3 hod  

5. krok: Shitsuke-Upevňovat a 

zlepšovat 

 

 
 3 den  

 Plánování 

pravidelných plnění auditů 

 Hodnocení plnění standardů  

 Plán akcí pro odstranění 

nedostatků  

 Zavedení karet pro zlepšovací 

návrhy  

 Zlepšování stávajícího stavu  

 Změna postoje zaměstnanců  

 Motivace ke změně kultury  

 2 hod  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.5.2 Realizace pěti kroků 5S 

Realizaci předcházela přípravná fáze, kde se všichni zúčastnění dozvěděli všechny 

potřebné informace pro implementaci metody 5S. Bylo jim vysvětleno co metoda 5S 

znamená, jaké jsou její cíle a přínosy. Členové týmů byli rozděleni do skupin dle toho, na 

jakém pracovišti pracují. Následovala motivace zaměstnanců pomocí videa, ve kterém mohli 

zaměstnanci vidět úspěšnou implementaci v jiné výrobě. Definovali se materiálové potřeby, 

které byly nutné pro následnou realizaci. Zaměstnanci měli možnost se zeptat na jakékoliv 

otázky. 

 V následujícím dni po rekapitulaci informací ohledně 5S jim byl sdělen harmonogram 

celého průběhu workshopu. Poté měli k dispozici přestávku, po které se všichni zúčastnění 

dostavili v týmu na své pracoviště. Implementace 5S se realizovala v 5 místnostech. V 

místnosti přípravy a balení, výroby a třech skladech. Tři zaměstnanci pracovali ve všech 

krocích implementace 5S v místnosti přípravy a balení a také ve dvou skladech s látkami. 

Další čtyři zaměstnanci realizovali všechny kroky v místnosti výroby a v jednom skladu.  

1. krok: Seiri-Utřídit 

V prvním kroku implementace se všichni začali řídit předem stanovenými instrukcemi 

a zabývali se každým předmětem v dané místnosti. Všichni měli k dispozici tři druhy karet, 

které mohli přidělit některým předmětům. Červenou kartu přidělovali věcem, které 

na  pracovišti nepotřebovali. Udělil ji každý z  týmu na svém pracovišti a po ukončení prvního 

kroku se společně diskutovalo o všech věcech, které byly označeny.  

V místnostech skladu byly nalezeny látky, které nejsou momentálně potřebné pro  

výrobu a byly následně připraveny pro převoz do externího skladu. Ve skladu byly nalezeny 

i  různé předměty, které patřili do výroby nebo do prostoru kde se látka připravuje a balí 

(nůžky, celofánové pytle, řezací pila apod.). 

V prostorech balení a přípravy bylo nalezeno spoustu věcí, které byly vhodné 

k likvidaci jako např. zbytky látek, staré katalogy, poškozené obaly, poškozené balící pytle, 

staré nepoužitelné kartony vhodné pouze pro již neexistující výrobky. Dále byly v prostorech 

nalezeny nefunkční nůžky, nefunkční řezací stroj. Těmto věcem byla přidělena žlutá karta. 

Různé druhy nití a jehel byly přemístěny k vytřídění do místnosti výroby. Z nástěnky byly 

veškeré nepotřebné tištěné materiály odstraněny a vytřídili se podle toho, pokud byly vhodné 
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pro likvidaci, nebo pro přemístění do kanceláře. Za stolem a policí se našlo spoustu pravítek, 

o kterých zaměstnanci nevěděli. 

Čtyři zaměstnanci, kteří třídili veškeré věci ve výrobě a v malém skladu, nalezli také 

spoustu věcí, kterým přidělili červené karty. Jednalo se o nefunkční šicí stroj, nepotřebný 

starý materiál. Ihned došlo k odstranění starých štítků, nefunkčních světel, tupých jehel, 

nástavců, u kterých již nebyla nit, starého kalendáře, prázdných krabic, krabiček a  také 

polystyrénu z oken. Jehož odstraněním bylo dosaženo většího množství denního světla 

v místnosti výroby. Pro věci které patřily do jiné místnosti, byla k dispozici krabice 

s označením zelené karty, do které se daly např. nůžky, balící kartony, metr atd., které byly 

následně najednou přemístěny do místnosti přípravy a balení. Osobní věci si také každý sám 

najednou odnesl do šaten, kde měl každý předem určené místo uložení svých osobních věcí. 

Z nástěnky se odstranily veškeré tištěné materiály, které patřily do kanceláře tak jako 

z místnosti přípravy a balení. Našlo se mnoho štítků, které byly potřebné pro výrobu 

povlečení a také spousta nových nůžek. 

Některé věci nebyly označeny kartami, jelikož je bylo možné ihned zlikvidovat, 

opravit nebo přemístit. 

Po označení a vytřídění všech věcí následovala konzultace s majitelem výroby ohledně 

dalšího přemístění věcí. Všechny materiály, stroje a věci byly buď zlikvidovány, přesunuty do 

jiných místností nebo připraveny k opravě.  

V níže uvedené Tab. 4.6 Druhy přidělených karet je k dispozici seznam věcí, kterým 

byly uděleny 3 druhy karet. 

Tab. 4.6 Druhy přidělených karet  

Místnost  Červená karta 

Likvidace   

Zelená karta 

Přemístění 

Žlutá karta 

Oprava 

Dva hlavní sklady - Látka - 

Příprava a balírna - Tištěné materiály Řezací stroj a nůžky 

Výroba a malý sklad Nepotřebný materiál Nůžky, balící kartony, 

metr, osobní věci  

Šicí stroj  

Zdroj: Vlastní zpracování  
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2. krok: Seiton-Uspořádat 

Ve druhém kroku bylo možné disponovat s již větším prostorem a byla možnost 

získaný prostor využít. Nejdříve byly zjištěny informace ohledně četnosti a pořadí používání 

různých druhů materiálu, pomůcek, nářadí a jiných věcí. Následně byly vytvořeny návrhy na 

jejich uložení. Nejvhodnější návrh byl schválen a dle něho byly všechny věci uloženy.  

I přesto, že patří čištění celého prostoru až do třetího kroku, tak bylo nezbytné nyní 

některé prostory a věci vyčistit pro dosažení efektivnosti práce ve výrobě.  

Nejprve se ze skladů veškerý uskladněný materiál převezl na chodbu a vyčistila se 

podlaha. Následně byl materiál převezen zpět do skladů a uspořádán podle druhu a frekvence 

použití. Všechen uskladněný materiál dostal svoje označení a  zřetelně popsanou nálepku, na 

které byly k dispozici informace ohledně druhu látky, barvy, kódu a její délky. 

V prostoru balení a přípravy byly nejdříve uspořádány pod pultem do nových 

úložných krabic balící pytle, reklamní materiál, velké pytle pro přepravu a krabice pro 

odstřižky z látky. Na stole kde se dříve hromadily různé druhy věcí, zůstal pouze čistý prostor 

s šanonem na dokumentaci. V policích, které měli podobný původní stav jako stůl, byly po 

umytí prostoru věci uspořádány dle frekvence použití do vrchních nebo spodních polic. 

Uspořádány byly řezací pily na látku, štítky potřebné při balení, lepicí pásky různých 

velikostí, různé druhy nůžek a metry. 

 Všechny police dostali své označení. Některé věci byly uloženy do nových krabic, 

kterým byl udělen štítek s popisem pro snadnou orientaci, aby bylo ihned možné rozpoznat, 

jaké věci se na polici a v krabicích nacházejí. Každý zaměstnanec tak může vrátit danou věc 

zpět na své stanovené místo bez většího zdržování a přemýšlení, tak aby nedocházelo 

k zpětnému přemísťování na nesprávné místo.  

V místnosti výroby a malého skladu všichni zúčastnění postupovali stejně tak jako 

všichni v týmu pro realizaci v místnosti přípravy a balení. Všechny police a místa 

k uskladnění dostali svůj popis jak už samotné police tak krabice nebo nádoby, které byly 

určeny pro uskladnění různých druhů nití, jehel, nůžek, štítků, špendlíků, nářadí atd.  

Všechny uložené věci byly v pořádku bez jakýchkoliv vad, připravené ihned k použití. 

Byly systematicky uspořádány s přehledným popisem na čistém místě. Místo kde se věci 

uložily, nemusí být konečné. Pokud zaměstnanci zjistí, že by jim vyhovovalo jiné místo 
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uložení věcí, mohou krabice, nástroje a materiál přemístit na jiné místo, které by se znovu 

označilo.  

3. krok: Seiso-Udržovat pořádek 

Implementace třetího kroku se skládalo ze systematického úklidu, čištění a zvýraznění 

abnormalit. Celkové prostory realizace po ukončení zůstaly čisté. Tato realizace napomohla 

kvalitě, bezpečnosti práce a také k motivaci zaměstnanců, kteří mohli nyní vykonávat 

pracovní činnost v odlišném prostředí. Prostor se změnil v pracoviště, ve kterém bylo čisto 

a  nebylo problém cokoliv vyhledat. 

Seiso znamená také v překladu kontrola. Zaměstnanci zjistili i díky této realizaci 

drobné poruchy, které dříve nemohli identifikovat.  

Prostor ve skladech se již vyčistil při realizaci druhého kroku. Ve třetím kroku se 

v  místnosti přípravy a balení vyčistily všechny okna a parapety. Plocha určená k balení 

zůstala čistá. Stůl a police byly již také vyčištěny v kroku dva. Vozíky zíslaly čistý vzhled 

a    zem byla vyčištěna vhodnými prostředky s pomocí náčiní. 

Stroje ve výrobě se nejdříve vysály a následně vyčistily vhodnými prostředky 

určenými pro stroje. Okna byla umyta a závěsy se nachystaly na vyprání. Všechny nástroje 

pro práci byly očištěny a zpět vráceny na své stanovené místo.  

U vchodu do budovy dva zaměstnanci uklidili rampu pod kterou byly shromážděny 

odpadky a další věci vhodné k odstranění z vchodu do budovy.  

Zaměstnanci dostali zodpovědnost za čistotu svého pracoviště. Nyní musí každý den,  

každý ze zaměstnanců provédst úklid v 5-ti minutách, kdy provedou kontrolu jestli jsou 

všechny věci na svém místě a jestli pracovní prostor zůstal čistý. V případě že prostor čistý 

nezůstal, měl by jej zaměstnanec neprodleně vyčistit před odchodem z pracoviště. Pro udržení 

celkové čistoty na pracovišti byl nastaven v dalším kroku plán úklidu se stanovením kdo, kdy 

a kde prostor bude uklízet.  
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4. krok: Seiketsu-Určit pravidla 

Implementace čtvrtého kroku pomohla zachovat všechny provedené změny 

v předcházejících krocích. Zaštiťuje neustálé zlepšování procesu a eliminuje navrácení 

prostorů výrobního procesu do původního stavu. Nyní zůstávají každý den pracovní prostory 

ihned připraveny k pracovní činnosti a zaměstnanci tak mohou pracovat ve zdravotně 

nezávadném pracovišti. 

 Na základě teoretických a praktických poznatků byly vypracovány dva standardy, 

které byly vypracovány ve spolupráci se zaměstnanci. Spolupráce a tvorba tak napomohla 

překonat odpor, napomohla většímu porozumění procesům a jejich problematice.  

Oba standardy byly vypracovány v souladu se směrnicí BOZP. První byl zaveden 

standard čistého celého pracoviště. Všichni byli seznámeni s postupem úklidu a jeho cílem. 

Jelikož v budově není k dispozici zvlášť zaměstnanec vytyčený pro uklízecí službu, musí si 

zaměstnanci nejen uklízet svůj prostor v pěti minutách ale i vytyčený prostor v budově, který 

využívají všichni zaměstnanci. 

Harmonogram úklidu 

Harmonogram úklidu který byl vytvořen pro větší bezpečnost a čistotu na pracovišti se 

skládá z Tab. 4.7 Zobrazení místností a dni jejího úklidu,  kde jsou zobrazeny všechny 

místnosti, které se budou uklízet v dni u kterého je křížek. Aby každý zaměstnanec věděl, 

které prostory se ho týkají, byla sestavena další Tab. 4.8 Seznam zaměstnanců odpovědných 

za úklid v uvedené místnosti, ve které jsou vytyčeny čtyři prostory a pod němi jsou vypsáni 

zaměstnanci, kteří se budou v místnosti s úklidem střídat v dny určené pro úklid. 

Každý zaměstnanec je zaznamenán v seznamu pod svým identifikačním číslem. 

V níže uvedené Tab.4.9 Identifikační čísla zaměstnanců je na každém řádku jméno 

zaměstnance  a jeho identifikační číslo. Pro jednoduchost byly sestaveny kroužky pro lepší 

orientaci s informací kdo a na jakém místě má v daném týdnu úklid. Vizuální zobrazení je 

k dispozici v Obr. 4.15 Kroužky pro určení místností úklidu a jeho zodpovědného 

zaměstnance.  



56 

 

Tab. 4.7 Zobrazení místností a dni jejího úklidu 

                                        Den v týdnu 

Místnost  PO ÚT ST ČT PÁ 

Výroba  x     

Příprava a balírna   x    

Chodba    x   

WC    x  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 4.8 Seznam zaměstnanců odpovědných za úklid v uvedené místnosti 

Výroba Příprava a balírna Chodba a venkovní 

prostory 

WC 

Z 1 Z 5 Z 1 Z 1 

Z 2 Z 6 Z 2 Z 2 

Z 3 Z 7 Z 3 Z 3 

Z 4  Z 4 Z 4 

  Z 5 Z 5 

  Z 6 Z 6 

  Z 7 Z 7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obr. 4.15 Kroužky pro určení místností úklidu a jeho zodpovědného zaměstnance  

  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.9 Identifikační čísla zaměstnanců 

Identifikační čísla 

zaměstnanců 

Jméno zaměstnanců 

Z1 Jana 

Z2 Radka 

Z3 Lada 

Z4 Martina 

Z5 Petra 

Z6 Naďa 

Z7 Lucie 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Ve druhé fázi byl nastaven standard čistého pracoviště pro každý den v pěti minutách. 

Definuje každodenní úkoly po skončení pracovní směny ve výrobě, v přípravě a balírně. Jsou 

určeny jak druhy činností, tak i prostředky se kterými musí každý zaměstnanec disponovat 

nebo je zapsána informace o vytyčeném prostoru pro daný úkon. Pro každý druh činnosti je 

určena orientační doba. Nastavené standardy ve výrobě, v přípravě a balírně jsou uvedeny 

v Tab. 4.10 Standard čistého pracoviště ve výrobě a v Tab. 4.11 Standard čistého pracoviště 

v přípravně a balírně. 

Tab. 4.10 Standard čistého pracoviště ve výrobě 

 Standard čistého pracoviště pro každý den 

Pracoviště Výroba  Prostředky nebo 

vytyčený prostor 

Doba trvání  Poznámky 

Druh činnosti  Vyčištění šicího 

stroje  

Vysavač s nástavcem 2 min  

 Odstranění odpadu  Kontejner na směsný 

odpad 

30 s  

 Přenos materiálu a 

nářadí na své místo 

Regály 30 s  

 Vyčištění prostoru 

pod šicím strojem  

Vysavač a mop 2 min  

Datum: Zodpovědná osoba:   Podpis: 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Tab. 4.11 Standard čistého pracoviště v přípravně a balírně 

 Standard čistého pracoviště pro každý den 

Pracoviště Přípravna a 

balírna  

Prostředky nebo 

vytyčený prostor 

Doba trvání  Poznámky 

Druh činnosti  Čištění přípravné 

plochy  

Pomyvač a čisticí 

prostředky  

1 min  

 Čištění stolu  Pomyvač a čisticí 

prostředky 

30 s  
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 Přenos materiálu a 

nářadí na svá místa  

Sklad a regály 30 s  

 Odstranění odpadu Kontejner na směsný 

odpad 

30 s  

 

 Vyčištění prostoru 

pod pracovní 

plochou 

Smeták a lopatka 2 min a 30 s  

 

Datum: Zodpovědná osoba:   Podpis: 

Zdroj: Vlastní zpracování  

5. krok: Shitsuke-Upevňovat a zlepšovat 

Poslední krok představoval určitou výzvu pro všechny zaměstnance. Tento krok 

vyjadřuje disciplínu a snahu udržet a nadále zlepšovat stav pracoviště. Základem tohoto kroku 

bylo zavedení pravidelných auditů tzv. kontroly nastaveného stavu a jeho zhodnocení. 

Zaměstnanci tak budou vedeni k systematickému pořádku, zlepšování a odpovědnosti.  

Když byl splněn i pátý krok, bylo možné říci, že byla naplněna myšlenka a podstata 

5S. Nyní je na zaměstnancích, jak budou přistupovat k dalšímu zlepšování výroby. 

Pro budoucí audit byla připravena předloha kontrolního auditu (viz Příloha č. 1). Všichni 

zaměstnanci byli zaškoleni a byly jim sděleny veškeré informace, které jsou potřebné pro jeho 

realizaci. Audit byl také reálně proveden po implementaci 5S. Výsledky jsou uvedeny 

v Tab.  4.12 Vyhodnocení auditu po implementaci. 

Zaměstnancům byl také vysvětlen systém karet pro podání zlepšovacích návrhů. 

Každý zaměstnanec dostal deset karet (viz Příloha č. 2), na které může do budoucna psát své 

návrhy a předložit je majiteli výroby. Pro další karty byla umístěna krabice v regálu, kde je 

bude dávat majitel firmy.  

V rámci upevňování a zlepšování bylo zavedeno dodržování následujících činností: 

 Standard čistého pracoviště pro každý den. 

 Harmonogram úklidu budovy výroby. 

 Motivace zaměstnanců pomocí vizualizace na nástěnce a ze strany majitele výroby. 

 Podávání zlepšovacích karet. 

 Pravidelný měsíční audit. 
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Tab. 4.12. Vyhodnocení auditu po implementaci 

Kontrolní audit 5S 

Kroky auditu Hodnocení (ANO/NE) Poznámky 

1S-Seiri-Utřídit 

Nepotřebné věci jsou zlikvidovány  ANO  

Na pracovišti se nenachází žádný: 

Nefunkční stroj a nářadí, materiál vhodný pro 

reklamaci  

ANO  

Na pracovišti se nacházejí všechny věci, které 

se používají: Materiál, nábytek, stroje, nástroje, 

zařízení  

ANO  

Plánovaná opatření 1. kroku: 

2S-Seiton-Uspořádat 

Na svém místě jsou všechny věci: 

Stroje, nábytek, zařízení, materiál, nástroje, 

osobní věci  

ANO 

 

 

 

Všechny věci a nábytek je označen  ANO  

Na žádném místě nechybí žádná věc ANO  

Celý prostor výroby je přehledný a věci jsou 

systematicky uloženy  

ANO  

Plánovaná opatření 2. kroku: 

3S-Seiso-Udržovat pořádek 

Šicí stroje jsou čisté ANO  

Pracovní plochy jsou čisté  ANO  

Regály a vozíky jsou čisté a podlaha je uklizená ANO  

Plánovaná opatření 3. kroku: 

4S-Seiketsu-Určit pravidla 

Na pracovišti jsou k dispozici standardy  ANO  

Dodržuje se standard úklidu v 5 minutách  Nelze ohodnotit hned po 

implementaci 

 

Dodržuje se harmonogram úklidu celé budovy  Nelze ohodnotit hned po 

implementaci 

 

Na pracovišti je k dispozici motivační 

vizualizace 

ANO  

Plánovaná opatření 4. kroku: 

5S-Shitsuke-Upevňovat a zlepšovat 

Každý měsíc se realizuje audit  Nelze ohodnotit hned po 

implementaci 
 

Zaměstnanci podávají zlepšovací návrhy  Nelze ohodnotit hned po 

implementaci 

 

Pracoviště je stále v duchu 5S Nelze ohodnotit hned po 

implementaci 

 

Stav na pracovišti se zlepšuje  ANO  

Plánovaná opatření 5. kroku: 

Datum: 20. 3. 2015 

Zodpovědná osoba: René Lariš 

Podpis:  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Motivace k podávání zlepšovacích návrhů 

Aby zaměstnanci podávali zlepšovací návrhy, tak je majitel musí motivovat. Bez 

motivace by byla malá pravděpodobnost, že by měli zaměstnanci snahu návrhy podávat. 

Motivace znamená uspokojovat hodnoty lidí. Majitel jasně stanovil odměny, které budou 

plynout z návrhu podle druhu přínosu. 

 Finanční odměna- podle toho jakou výši úspor návrh ušetří. Odměna se bude počítat 

jako procentuální podíl z úspory. Některé jiné zlepšení bude odměněno ve sto až tisíci 

korunách.  

 Nepeněžní odměna- v podobě permanentek do sportovních středisek, poukazů do 

různých druhů obchodů a pro využití různých druhů služeb. 

 Příspěvky na pojištění- životní pojištění, penzijní připojištění, pojištění na úraz atd.  

Jelikož je zavedení motivačních odměn ve firmě nové, tak budou její formy dočasné 

a  budou se rozšiřovat podle toho, jak moc se zlepšovací návrhy ve firmě ujmou. 

Všechny návrhy se budou evidovat v tištěné formě, které budou uloženy v určeném 

šanonu. Majitel tak bude moci za určitou dobu vyhodnotit úspory a zvýšení zisku pomocí 

těchto návrhů. 
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5 Návrhy a doporučení ke změně 

Tato kapitola zahrnuje vyhodnocení implementace, které se rozděluje na dvě části. 

První část obsahuje vizuální a slovní ohodnocení. Druhá část obsahuje kvantifikované 

vyhodnocení. Na konci kapitoly jsou k dispozici návrhy pro budoucí zlepšení výroby. 

5.1  Vyhodnocení implementace  

Ve výrobě byla metoda 5S realizovaná poprvé. Podařilo se jí bez potíží zrealizovat 

podle stanoveného harmonogramu. Zaměstnanci zpočátku nebyli k realizaci pozitivně 

nakloněni, tento stav se ale později změnil, jakmile uviděli první pozitivní změny a pochopili, 

že jim implementace 5S pomůže mnoha směry. Majitel výroby byl z realizace nadšený 

a  veškeré změny ho namotivovaly k realizaci jiných obšírnějších metod.  

Celá realizace se skládala první ze seznámení s firmou a majitelem. Byly zjištěny 

informace o firmě, celá budova se změřila, nafotila a majitel byl seznámen s 5S. Další den 

proběhlo praktické vyzkoušení většiny činností. V následujících dnech již proběhla přípravná 

fáze a třídenní realizace se zaměstnanci a majitelem firmy. Celý průběh realizace se   

zaměřoval primárně na zlepšení procesu v mnoha směrech.  

Vyhodnocení se skládá ze tří částí. V první se nachází slovní ohodnocení vizuálních 

změn. Druhá část se týká kvantifikovaného vyhodnocení, ve kterém jsou vyčísleny různé 

druhy úspor. Poslední část obsahuje návrhy pro budoucí změny firmy.  

5.1.1 Vizuální a slovní ohodnocení 

Po realizaci metody 5S bylo v budově výroby vidět ihned několik následujících 

pozitivních změn. 

Přehled ve všech prostorech budovy  

Po realizaci se všechny místnosti v budově změnily v lepší místo pro zaměstnance 

a  zákazníky, kteří budovu navštěvují. Pozitivní proměnu získal prostor výroby, přípravy 

a  balírny, skladů a také ostatních místností. Ve všech prostorech zůstal pouze všechen 

potřebný nábytek, nástroje, materiál, nářadí a jiné věci nutné pro práci. Všechny nepotřebné 
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věci byly zlikvidovány nebo přemístěny do místností, kde patří. Každá věc získala své místo, 

které bylo označeno, aby nedocházelo k jakémukoliv hledání. 

 V rámci realizace se našlo spoustu věcí jako např. štítky, nůžky, přístroje, pravítka 

atd., o  kterých nikdo nevěděl, že se na pracovišti nacházejí. Díky přehlednosti se snížil stres 

zaměstnanců a zvýšila se jejich spokojenost.  

Nástěnka již obsahuje pouze potřebné informace a formuláře buď spojené 

s implementací 5S nebo se samotnou výrobou. Vizualizace těchto přehlednějších úložných 

prostor je znázorněna pomocí fotografií v podkapitole 5.1.2 Kvantifikované vyhodnocení.  

Čisté prostředí 

Všechny prostory byly vyčištěny. V každé místnosti zůstaly všechny úložné prostory 

a  věci čisté. Také okna, podlaha a všechny stroje zůstaly v čistém stavu. Kvůli celkové čistotě 

na pracovišti a zvýšené prašnosti byl zaveden standard čistého pracoviště pro každý den 

v 5  minutách. Pravidelným čištěním strojů tak dojde ke snížení poruchovosti a udržování 

strojů v bezpečnějším a funkčním stavu. Jelikož ve výrobě nemají zvlášť úklidovou službu, 

byl zaveden harmonogram úklidu, který se týká celé budovy a  všech zaměstnanců. 

Zaměstnanci se tak budou nyní vracet každý den do čistého a zdraví nezávadného prostředí. 

Bezpečnost práce 

Implementací 5S došlo ke zlepšení pracovního prostředí, které je nyní bezpečnější. 

Veškeré nůžky, jehly a nářadí nebyly vidět na policích a byly smíchané s jinými věcmi. 

U  takto nepřehledně uložených věcí bylo vysoké riziko poranění. Pro větší přehlednost 

a   snížení rizika jsou nyní tyto věci uloženy zvlášť v označených krabicích. Byly označeny 

i  přípravky, ve kterých byly různé druhy kapalin, aby nedošlo k záměně. Umístily se na místa 

k tomu určených. Všichni zaměstnanci byli srozuměni s novou směrnicí BOZP, která 

na   pracovišti chyběla. Dbá se nyní na to, aby byla BOZP dodržována.  

Zavedení neustálého zlepšování a motivace zaměstnanců 

Realizací 5S a informacemi podanými všem zaměstnancům, včetně majitele začala 

většina jinak přemýšlet a dívat se na celý proces z jiného pohledu. Zaměstnanci mají nyní 

větší zodpovědnost, disciplínu a lepší vztah k práci. Zlepšila se podniková kultura 

a  zaměstnanci nyní mají větší tendenci se podílet na zlepšování procesu. K tomu aby mohli 
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neustále navrhovat zlepšení, byly vytvořeny karty pro podání zlepšovacích návrhů. Proces 

vypadá následovně:  

1) podání návrhu, 

2) evidence, 

3) vyhodnocení, 

4) zveřejnění, 

5) realizace, 

6) odměna. 

Může se stát, že bude některý návrh zamítnut. Majitel by měl toto zamítnutí správným 

způsobem zaměstnanci odůvodnit, aby zaměstnanec neztratil motivaci nadále podávat 

zlepšovací návrhy, které by mohly být v budoucnu akceptovány a zrealizovány.  

Snížení času na zaučení nového zaměstnance 

Čas na zaučení zaměstnance se kvůli realizaci 5S snížil. Nový zaměstnanec má ihned 

v místnostech výroby, přípravy nebo balírny přehled o tom, kde se co nachází. Tím, že je vše 

systematicky s popisem uloženo, se nemusí nový zaměstnanec ptát, co kde se nachází, nebo 

ztrácet čas vyhledáváním. Celkové zaučení z obou stran je efektivnější a  rychlejší.  

Zavedení auditu  

Aby bylo prostředí udržováno v kontinuálním vylepšování, byl zaveden interní audit. 

Byl sestaven auditovací formulář přímo pro šicí dílnu. Tento audit byl proveden po 

implementaci 5S a další audity budou prováděny každý měsíc, aby se výroba nevrátila do 

původního stavu. Tímto bude mít výroba tendenci nejen udržet stálý stav ale neustále výrobu 

i   nadále zlepšovat. 

Oprava strojů a nářadí 

Při prvním kroku 5S bylo zjištěno, že některé věci nejsou ve funkčním stavu. Udělila 

se jim žlutá karta a následně byla věc přenesena na určené místo. Po implementaci 5S 

se   všechny věci opravovali.  

Ve výrobě byl šicí stroj, který nebyl ve funkčním stavu. Bylo zjištěno, že má poruchu 

nesprávnosti ušitého stehu. Tento problém byl způsoben zakřivenou jehlou a také byla nutná 



64 

 

malá změna v nastavení. Oprava trvala 30 minut. Nyní je stroj v provozu a náklady na opravu 

byly pouze v čase obětovaném od majitele, který stroj uměl opravit a ve výměně nové jehly, 

kterou měl k dispozici ve výrobě.  

Dalším nefunkčním nástrojem byly nůžky, které nebyly funkční kvůli chybějícímu 

šroubu. Po jeho přidělání byly nůžky zase funkční. Další porucha byla zjištěna u řezacího 

stroje, u kterého nebyla zjištěna závada, a byl zaslán na reklamaci výrobci. 

5.1.2 Kvantifikované vyhodnocení  

V této podkapitole jsou vyhodnoceny výsledky implementace, které bylo možné 

kvantifikovat. 

Zakoupení přípravku na obroubení pro efektivnější výrobu  

V rámci toho aby byla realizace co nejefektivnější a měla opravdu co největší smysl 

a  užitek pro firmu, byly v rámci celého projektu naplánovány návštěvy u konkurenčních 

šicích dílen. Jednalo se o tři šicí dílny, které se nacházejí v Čechách i na Moravě. Díky těmto 

návštěvám byla možnost porovnat výrobu, zjistit její nedostatky a primárně se dozvědět něco 

co by mohlo pomoci ke zvýšení efektivnosti.  

Hned na první pohled šlo vidět, že v jedné konkurenční šicí dílně šijí zaměstnanci 

rychleji a tedy i efektivněji. Bylo zjištěno, že se jednalo o přípravek na obroubení, který 

nesmírně napomáhá rychlosti celého procesu. Je to součástka, která se připne k šicímu stroji 

a  mnohonásobně zvyšuje produktivitu práce. Zaměstnanci mají větší výkony, snižují 

se  náklady na výrobu a zlepší se čas dodání výrobků.  

Po zakoupení těchto přípravků ihned mohli zaměstnanci efektivněji pracovat bez 

nějakého většího zaškolení. Po čtrnácti dnech odzkoušení nového přípravku byly zjištěny 

informace ohledně razantního zvýšení produktivity. Výsledky jsou uvedeny níže v Tab. 5.1 

Zvýšení produktivity práce. Pokud by se bralo v úvahu, že se každý den budou šít sety 

(1set   = 1 prostěradlo, 1 polštář, 1 přikrývka), tak by průměrné úspory činily 50,4 % 

(163 968,-/rok). 
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Tab. 5.1 Zvýšení produktivity práce 

 Produktivita práce bez 

přípravku na obroubení 

Produktivita práce s přípravkem na 

obroubení  

 Ušité 

kusy 

Min/

ks 

Náklady 

na 1 ks 

Ušité 

kusy 

Min/ks Náklady  

na 1ks 

Úspory 

 

Prostěradlo 53 % 

1 osoba/den 260 1,85 1,85 400 1,2 1,2 169,- 

4 osoby/den 1040   1600   676,- 

4 osoby/měsíc 21840   33 600   14 196,- 

4 osoby/rok 262080   403 200   170 352,- 

Polštář 50% 

1 osoba/den 600 0,8 0,8 900 0,53 0,53 162,- 

4 osoby/den 2400   3600   648,- 

4 osoby/měsíc 50 400   75 600   13608,- 

4 osoby/rok 604 800      163 296,- 

Přikrývka  48 % 

1 osoba/den 270 1,78 1,78 400 1,2 1,2 157,- 

4 osoby/den 1080   1600   628,- 

4 osoby/měsíc 22 680   33600   13 188,- 

4 osoby/rok 272 160   403 200   158 256,- 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Náklady na nové přípravky na obroubení  

Náklady na jeden přípravek obroubení bylo 300,-. Těchto přípravků se muselo 

nakoupit celkem 20 ks ve čtyřech velikostech. Přípravky byly zakoupeny na šíři obroubení ve 

velikosti 8 mm, 15 mm, 20mm a 30 mm. Celkové investice činily 6000 Kč.  Navrácení 

investic bylo do 9- ti pracovních dní.   

Obr. 5.1 Přípravky na obroubení  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Úspora místa 

Úspora místa byla největší při implementaci kroku 1 a 2. K úspoře úložného místa 

došlo ve všech místnostech implementace.  

Tab. 5.2 Velikost úspor  

 Místnost  Úspora místa  

1. Výroba  40% 

2. Příprava a balírna  60% 

3. Sklady  10% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Změna ve výrobě 

Níže na Obr 5.2 Úložné prostory před implementací a Obr. 5.3 Úložné prostory po 

implementaci jsou k dispozici fotografie změn ve výrobě před a po implementaci metody 5S. 

Na Obr. 5.4 Fotografie před implementací je fotografie toho, jak vypadal úložný prostor před 

implementací v místnosti přípravy a balení a na Obr. 5.5 Fotografie po  implementaci je 

fotografie, jak vypadá prostor nyní.  

Obr. 5.2 Úložné prostory před implementací      Obr. 5.3 Úložné prostory po implementaci  

        

Zdroj: Vlastní zpracování                                   Zdroj: Vlastní zpracování 



67 

 

Změna v místnosti přípravy a balení  

Největší úspory místa byly v místnosti přípravy a balení. Získalo se až o 60% více 

nového volného prostoru.  

Obr. 5.4 Fotografie před implementací              Obr. 5.5 Fotografie po implementaci  

 

Zdroj: Vlastní zpracování Zdroj: Vlastní zpracování 

Snížení nákladů za svícení 

V místnosti výroby byly odstraněny polystyrény z oken, které bránily průniku světla. 

Zaměstnanci tak museli zbytečně svítit po celou pracovní dobu. Při zjištění druhu světla 

a   počtu světel byla úspora vyčíslena na 7,50 Kč/den. Což je 150 Kč/měsíc a až 1800,- /rok. 

5.1.3 Vyhodnocení dotazníků 

V první den setkání byly zaměstnancům rozdány dotazníky s nabídkou volných 

odpovědí pro větší možnost kreativity jedince. Každý zaměstnanec měl na vyplnění dotazníku 

15 minut. Návratnost byla stoprocentní. Dotazník byl navržen přímo pro zaměstnance výroby. 

(viz  Příloha č. 3) 
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Z dotazníků bylo vyčteno, že jsou všichni zaměstnanci spokojeni se svou náplní práce 

a nic by na ni neměnili. 

Graf 5.1 Otázka č. 1 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Naopak s prostředím, ve kterém pracují, nejsou zaměstnanci ve většině případů 

spokojeni, ať již kvůli malému prostoru anebo kvůli nadměrné prašnosti.  

Graf 5.2 Otázka č. 2  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Většině zaměstnanců místo výroby nevadí, ale když by mohli udělat změnu, tak by 

výrobu přesunuli do větších prostor do Nového Jičína, blíže k jejich místu bydliště.  
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Dále 14% zaměstnanců se líbí místo výroby a nic by nezměnilo a dalším 14% 

se    vzdálenost nelíbí a změnili by místo výroby.  

Graf 5.3 Otázka č. 3 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Každý zaměstnanec, který pracuje na šicím stroji, se setkává s poruchovostí šicích 

strojů. Ve většině případů nebývají poruchy nijak závažné. Zaměstnanci se setkávají 

s problémy, jako je např. trhání nití a s jinými nespecifikovanými poruchami.  

Graf 5.4 Otázka č. 4 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Všichni zaměstnanci jsou spokojeni s nástroji, které mají ve výrobě k dispozici. Ve 

většině případů se zaměstnanci vůbec nesetkávají s poruchovostí nástrojů. Pokud ano tak 

situace nastává v málo případech. 

Graf 5.5 Otázka č. 5 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Všichni zaměstnanci jsou spokojeni s kvalitou materiálů a žádné by nenahrazovali.  

Graf 5.6 Otázka č. 6 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Žádný ze zaměstnanců nenapsal do dotazníků nějaký nápad pro snížení plýtvání ve 

výrobě. Zaměstnanci dostali dotazník před implementací workshopu 5S, kdy zatím neviděli 

jeho výsledky a ani nebyli nijak motivovaní. Po implementaci byli zaměstnanci více nadšení 

z výsledků realizace a tak do budoucna budou mít znovu možnost napsat nějaký nápad na 

karty vyrobené pro zlepšovací návrhy.  
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Graf 5.7 Otázka č. 7 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Více než polovina zaměstnanců tráví čas nad vyhledáváním materiálů a nástrojů 

potřebných ke své činnosti. Tato činnost je způsobená i neustálou změnou výroby jiných 

druhů výrobků a také nepořádku v nástrojích a materiálech. Někteří zaměstnanci by chtěli 

pracovat ve větší místnosti nebo v místnosti s jiným rozmístěním strojů. 

Graf 5.8 Otázka č. 8  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Více než polovina zaměstnanců neví co by ve výrobě udělali jinak a 43% zaměstnanců 

napsalo, že by výrobu nechtěli. Tyto odpovědi bez kreativity a přemýšlení mohou být dány 

jejich kulturou a ne příliš vysokým přemýšlením nad všemi souvislostmi a věcmi. 
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Předpokládá se, že po implementaci toto myšlení bude rozdílné a zaměstnanci budou více 

přemýšlet nad celkovou výrobou. 

Graf 5.9 Otázka č. 9 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2  Návrhy pro budoucí zlepšení  

Tyto návrhy se budou realizovat do budoucna ve výrobě pro zlepšení celkového 

výrobního procesu.  

Vyřešení logistických problémů 

Ve výrobě se nejvíce setkávají s problémem malého prostoru, který není pro výrobu 

ideální. Firma dostává stále více zakázek nejen od zákazníků z České republiky, ale také 

z Německa, Švédska a Švýcarska. Ve výrobě je málo prostoru pro všechny zaměstnance 

a   pro  všechny úkony.  

Dalším problémem je, že kancelář a externí sklad je na jiném místě než samotná 

budova výroby. Majitel musí několikrát denně jezdit na tři místa a nejen že dochází k plýtvání 

s časem kvůli přejíždění, ale i náklady na benzín a amortizaci auta jsou kvůli těmto cestám 

vysoké.  

Všichni zaměstnanci také dojíždí do místa výroby a tím jim přibývají časové 

a  finanční náklady. Proto byl návrh prodiskutován a následně i schválen. V rámci tohoto 

návrhu bylo k dispozici v Novém Jičíně a okolí několik budov k pronájmu pro výrobu, ale 

pouze jedna byla vhodná a schválena majitelem výroby. Níže v Tab. 5.3 Rozměry a náklady 

původní a nové budovy je k dispozici srovnání velikostí prostor, měsíčních nákladů 

a  budoucích úspor.  

Tab. 5.3 Rozměry a náklady původní a nové budovy  

 Původní prostory Nové prostory  

Celkem m² 225 m² (85 m², 100 m²,40 m²) 230 m² 

Režijní náklady na 1 měsíc 16 000,- 15 500,- 

Úspora místa: 5 m² 

Úspora nákladů: 500,-/měsíc 

Úspora nákladů: 6000,-/rok 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Cestovní náklady majitele výroby 

Nyní majitel dojížděl průměrně 30 km denně. V budoucnu ale nebude muset vůbec 

dojíždět z důvodů krátké vzdálenosti a bude moci chodit do práce pěšky, jelikož jedna trasa je 

500 m dlouhá. I kdyby jezdil autem tak je počet kilometrů snížen o 7308 km. Níže jsou 

k dispozici všechny náklady na dopravu a také úspory. Všechny výpočty se počítali 

s průměrnými náklady na benzín v částce 3,50 Kč/km a s průměrnými náklady na amortizaci 

auta v částce 4,50 Kč/km.  U časových úspor se počítalo s tím, že průměrná rychlost je 

50   km/hod a tím 1,2 min/km. 

Tab. 5.4 Původní a nové náklady majitele za cestování 

 Původní náklady za cestování  Nové náklady za cestování 

 km  Kč/benzín Kč/amortizace km Kč/benzín Kč/amortizace 

Den  30 105 135 1  3,50 4,50 

Týden 150 525 675 5 17,5 22,5 

Měsíc  630 2205 2835 21 73,5 94,5 

Rok  7560 26 460 34020 252 882 1134 

Časové úspory/rok: 6 dní, 2 hod a 10 min  

Úspory km/rok : 7308 

Úspory  Kč/ rok:  58 464,- 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Pokud by majitel necestoval autem, ale chodil do práce a z práce pěšky tak by mohl 

uspořit ještě o 2016,- navíc. Celkově by tedy ušetřil částku 60 480,-. 

Cestovní náklady zaměstnanců 

Na původní místo výroby musí všichni zaměstnanci dojíždět. Nyní pokud se bude 

budova nacházet v Novém Jičíně, bude cesta pro všechny kromě jednoho zaměstnance kratší. 

Tři zaměstnanci budou mít dokonce trasu o tolik kratší, že budou moci chodit do práce pěšky. 

A jejich cestovní náklady tak nebudou žádné. Všichni zaměstnanci jezdí do práce MHD 

kromě jedné zaměstnankyně, která jezdí do práce autem. Počítalo se s tím, že u auta stojí 

benzín v průměru 3,50 Kč/km + 4,50 Kč/km stojí průměrná amortizace. Pro zaměstnance co 
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jezdí autobusem, byla vyčíslena průměrná částka pro krátké vzdálenosti na 3 Kč/km. 

V tabulce jsou zapsány hodnoty pro cestu z domu do práce i zpět. 

Tab. 5.5 Původní a nové náklady zaměstnanců za cestování 

 Původní náklady za cestování Nové náklady za cestování 

 Km Kč/MHD nebo auto + 

amortizace 

Km Kč/MHD nebo auto + 

amortizace 

Z 1 10 80 20 160 

Z2 24 72 4 12 

Z3 10 30 1 - 

Z4 10 30 10 30 

Z5 24 90 20 60 

Z6 12 36 2 - 

Z7 10 30 1 - 

Celkem/den 100 368 58 262 

Celkem/týden 500 1840 290 1310 

Celkem/měsíc 2100 7728 1218 5502 

Celkem/rok 25200 92 736 14 616 66 024 

Časové úspory: 8 dní, 23 hod a 23 min 

Úspory Km/rok : 10 584  

Úspory Kč/rok : 26712,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková úspora na rok byla odhadnuta za režijní náklady, cestovní náklady majitele 

a  zaměstnanců až na 93 192,-. 

Můžeme brát v potaz i další nevyčíslitelnou hodnotu větší spokojenosti z nižšího času 

tráveného cestováním.  
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Obr. 5.6 Vizualizace nové budovy  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Obr. 5.7 Vizualizace nových prostor 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Návrh na implementaci metody PDCA 

PDCA neboli Demingův cyklus je metoda postupného zlepšování kvality výrobků, 

služeb, procesů, aplikací, dat, probíhající formou opakovaného provádění čtyř činností. 

 Plan - naplánování zamýšleného zlepšení (záměr). 

 Do – realizace plánu. 

 Check – ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru. 

 Act – úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná implementace 

zlepšení do praxe. 

Tato metoda může být velmi dobře aplikovatelná na šicí dílnu. 
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6 Závěr  
 

Implementace filozofie kaizen a jejich metod se čím dál více rozrůstá v mnoha 

firmách, kde se stává součástí řízení podniku a základem jejich kultury. Hlavním důvodem je 

skutečnost, že si firmy uvědomují jakou má kaizen efektivitu na dosahování požadovaných 

cílů, v případě, že je dobře implementován.  

Cílem diplomové práce bylo pomocí filozofie kaizen, metody 5S a jiných metodických 

postupů reálně zlepšit výrobu ve vybrané firmě a následně se měly navrhnout další možná 

řešení, která by eliminovala nedostatky spojené s plýtváním a zefektivnila procesy v dané 

výrobě.  

Proto, aby byly cíle splněny, muselo předcházet několik kroků. Nejdříve došlo 

k seznámení s majitelem výroby a s celkovým prostorem v podniku. Pomocí rozhovoru byly 

zjištěny informace ohledně charakteristiky společnosti. Následně došlo k přeměření 

a   nafocení všech místností, aby mohl být podnik ve 3D vizualizován a mohl být zobrazen 

a  popsán tok procesu.  

Pro úspěšnost realizace následovala jednodenní praxe, kdy byla možnost si vyzkoušet 

všechny činnosti ve výrobě. Díky praktické zkušenosti mohly být napsány poznatky ohledně 

zjištění aktuálního stavu ve výrobě.  

Implementaci předcházela přípravná fáze, kdy se zaměstnanci a majitel výroby 

dozvěděl veškeré informace, které byly nutné pro provedení realizace. Následně byl sestaven 

časový harmonogram na 3 dny, podle kterého se realizovala metoda 5S.  

Realizace proběhla úspěšně a změnila mnohostranně celý proces výroby. Celkový 

prostor zůstal čistý, ve kterém je o všech věcech přehled. Nářadí a stroje, které nebyly 

funkční, byly opraveny. Zvýšila se bezpečnost práce a zaměstnanci nyní mají menší riziko 

úrazu díky proškolení BOZP a také kvůli označení a jiného umístění nebezpečných předmětů 

a kapalin. Zavedly se karty pro zlepšovací návrhy, pomocí kterých budou zaměstnanci 

podávat své návrhy na zlepšení ve výrobním procesu. Také se zavedl audit, který se bude nyní 

každý měsíc dodržovat z důvodu, aby nedošlo zpět k původnímu stavu ve výrobě, ale aby se 

neustále nadále zlepšovala. Implementací se také snížily náklady na nového zaměstnance. 
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Pokud se jedná o kvantifikované výsledky, bylo dosaženo díky zavedení nového 

přípravku na obroubení razantního zvýšení produktivity o více než 50%. Úspora ploch díky 

celé realizaci byla vyhodnocena v některých prostorech až na 60%. Další snížení nákladů 

spočívalo v odstranění polystyrénu z oken. Úspora za svícení byla odhadnuta na 1800,-/rok.  

V rámci 5S proběhlo mezi zaměstnanci i dotazníkové šetření ze kterého byl 

vyhodnocen hlavní atribut, který je problémem výroby. Jednalo se o nedostatek místa 

prostoru v celkové výrobní budově. Proto bylo navrženo a schváleno nové místo budovy, kde 

se bude výroba stěhovat. Budova byla i pro představu vizualizovaná ve 3D rozlišení. Celková 

úspora na rok byla odhadnuta za režijní náklady, cestovní náklady majitele a zaměstnanců až 

na 93 192,-. Dalším doporučením byla implementace metod SDCA/PDCA. Tyto metody by 

mohly být velmi dobře aplikovatelné na šicí dílnu a mohly by zase jiným způsobem výrobu 

zlepšit. Všechny v úvodu stanovené cíle byly splněny. 

Prvotní postoj všech zaměstnanců k implementaci metody 5S byl negativní, ale po 

zavedení šlo u některých zaměstnanců vidět, že změnili skeptický postoj ke změnám. Nyní se 

změnila jejich výroba a z malé části i jejich kultura. Pokud zaměstnanci budou pokračovat 

v celkové filozofii kaizen, snažit se o neustále zlepšování, uvidí, jak se jejich celková výroba 

mění a efektivně roste. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Kontrolní audit  

Kontrolní audit 5S 

Kroky auditu Hodnocení (ANO/NE) Poznámky 

1S-Seiri-Utřídit 

Nepotřebné věci jsou zlikvidovány    

Na pracovišti se nenachází žádný: 

Nefunkční stroj a nářadí, materiál vhodný pro 

reklamaci  

  

Na pracovišti se nacházejí všechny věci, které se 

používají: 

Materiál, nábytek, stroje, nástroje, zařízení  

  

Plánovaná opatření 1. kroku: 

2S-Seiton-Uspořádat 

Na svém místě jsou všechny věci: 

Stroje, nábytek, zařízení, materiál, nástroje, osobní 

věci  

  

 

Všechny věci a nábytek je označen    

Na žádném místě nechybí žádná věc   

Celý prostor výroby je přehledný a věci jsou 

systematicky uloženy  

  

Plánovaná opatření 2. kroku: 

3S-Seiso-Udržovat pořádek 

Šicí stroje jsou čisté   

Pracovní plochy jsou čisté    

Regály a vozíky jsou čisté  

Podlaha je uklizená 

  

Plánovaná opatření 3. kroku: 

4S-Seiketsu-Určit pravidla 

Na pracovišti jsou k dispozici standardy    

Dodržuje se standard úklidu v 5 minutách    

Dodržuje se harmonogram úklidu celé budovy    

Na pracovišti je k dispozici motivační vizualizace   

Plánovaná opatření 4. kroku: 

5S-Shitsuke-Upevňovat a zlepšovat 

Každý měsíc se realizuje audit    

Zaměstnanci podávají zlepšovací návrhy    

Pracoviště je stále v duchu 5S   

Stav na pracovišti se zlepšuje    

Plánovaná opatření 5. kroku: 

Datum:  

Zodpovědná osoba:  

Podpis:  



 

1 

Příloha č. 2 – Karta pro podání zlepšovacích návrhů 

Karta pro podání zlepšovacího návrhu 

Číslo návrhu: 

Pracoviště: 

Předmět zlepšení:              Šicí stroj 

                                             Nářadí 

                                             Materiál 

                                             Vybavení 

                                             Jiný ………… 

Popis stavu před zlepšením (popis plýtvání, odhad ztrát…) 

 

 

 

Návrh pro zlepšení (vyčíslení/odhad přínosu, popis realizace…) 

 

 

 

Datum: 

Jméno a příjmení:                                               Podpis: 
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Příloha č. 3 – Dotazník  

 

  Dotazník pro identifikaci zlepšovacích návrhů 

1) Jste spokojena se svou náplní práce? Co byste na ni změnila?  

 

2) Jste spokojená s prostředím, ve kterém pracujete? Co se Vám nelíbí?  

 

3) Vyhovuje Vám místo výroby? Co byste změnila ve výrobě?  

 

4) Jste spokojena se šicím strojem? Setkáváte se s poruchovostí? S jakou? Máte návrh 

na změnu? 

 

5) Jste spokojena s jinými pracovními nástroji? Setkáváte se s poruchovostí? 

 

6) Jste spokojena s materiály, které používáte? Nahradila byste některé materiály?  

 

7) Máte nějaký nápad jak snížit plýtvání ve výrobě?  

 

8) Trávíte čas v práci vyhledáváním, čekáním, sháněním, přenášením, tříděním nebo 

nějakou jinou činností, která Vás v práci zdržuje? Jestli ano, jakou byste navrhla 

změnu?  

 

9) Kdybyste měla svoji výrobu, co byste na ni udělala jinak? 

 

 


