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ABSTRAKT 

Název diplomové práce zní „Analýza a návrh na zlepšení systému předcházení chybám Poka -

Yoke“. Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit komplexní metodiku pro zavedení Poka 

Yoke do výrobního procesu a následně aplikovat tuto metodu v konkrétních podmínkách firmy 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. 
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ABSTRACT 

Title of thesis is "Analysis of a proposal to improve the prevention of errors Poka -Yoke". The 

main objective of this thesis is to develop a comprehensive methodology for introducing Poka 

Yoke into the production process in order to apply this method in the particular circumstances 

of the company ArcelorMittal Tubular Products Karvina a. s. 
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ÚVOD 

V současné době, kdy se společnosti potýkají se stále silnějším konkurenčním prostředím, je  

i průmyslová výroba ovládána různými významnými faktory, které stanovují podmínky na trhu.  

Mezi tyto základní faktory, které rozhodují o úspěšnosti výrobku na celosvětovém trhu, patří:  

 cena pracovní síly,  

 know – how firmy, 

 cena spotřebované energie,  

 pořizovací cena vstupních materiálů, 

 systém organizace a kontroly práce, 

 dlouhodobá spokojenost zákazníků,  

 investice do modernizace, zlepšování výroby a řízeni její kvality, atp. 

Podniky se v současné době snaží být pomocí aplikace různých metod a postupů 

konkurenceschopnější. Jedním z těchto způsobů je snižování nákladů, a to tak, aby nepoklesla 

kvalita produktu. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, musí vnímat vše, co se kolem děje a 

přizpůsobovat se aktuálnímu dění a s tím i souvisejícím trendům. V posledním desetiletí se stala 

velkým trendem štíhlá výroba. Jedná se o přístup obsahující a zahrnující mnoho úspěšných 

metod a technik, které jsou známy a používány po celém světě. V rámci zavádění štíhlé výroby 

ve firmě ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. byla na dělících linkách aplikována 

technologická a organizační opatření k odstranění nebo eliminaci chyb, která se nazývá Poka 

Yoke. 

Tématem diplomové práce je Analýza a návrh na zlepšení systému předcházení chybám Poka 

Yoke. První část práce bude věnována vymezení vzájemných vztahů mezi změnami a 

inovacemi v souvislosti s implementací Poka Yoke, definování problematiky Poka Yoke z 

pohledu štíhlého a kombinace štíhlého a agilního přístupu. Dále bude navržena komplexní 

metodika implementace a navržení komplexní metodiky implementace Poka Yoke. Druhá 

(praktická) část bude věnována implementaci vybraných návrhů Poka Yoke ve firmě. 

Hlavním cílem je navržení komplexní metodiky pro zavedení Poka Yoke a na základě kroků 

této metodiky pak navrhnout opatření proti předcházení chybám.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Poka Yoke je jednou z mnoha aktivit štíhlé výroby, kterou lze také chápat jako proces změn a 

inovací. V následujících kapitolách bude tedy diskutováno o změnách a inovacích z pohledu 

metodiky Poka Yoke. 

1.1 Definice změny 

Existuje celá řada definic změny. Můžeme ji chápat jako odklon od stávajícího stavu. Autoři 

Vondráček a Vondráčková [9] se domnívají, že změna je přeměna výchozího stavu na stav 

cílový za účelem zlepšení pozice společnosti na trhu, kdy péče o rozvoj podniku a jeho procesů 

musí být neustálá. Další definice Kubíčkové a Raise [1] zdůrazňuje zejména cíl změny, kdy 

cílem změny je udržení životaschopné, efektivní a konkurenceschopné firmy nebo jiné 

organizace. Podle otevřené encyklopedie Wikipedie [32] je změna označení pro pozorovatelný, 

měřitelný nebo kvalifikovatelný rozdíl ve stavu nebo vlastnosti nějaké entity v určité vztažné 

soustavy. Mezi významnými manažery se obvykle objevuje názor, že změna je nepřetržitý a 

částečně i nepředvídatelný a nejednoznačný proces, jehož prostřednictvím se firma vyrovnává 

nejenom se změnami prostředí, ale i se změnami ve vnitřním prostředí firmy.  

Palán [2] ve své knize zase naopak zmiňuje, že management změn je základním souborem 

poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení 

problematiky organizačních změn. Změnou se tedy rozumí kvalitativní přeměna určitých 

charakteristických parametrů, které popisují stav objektu nebo děje.  

Častým tvrzením je, že se změna uskutečňuje snadněji v turbulentním prostředí, kde působí 

firmy v konkurenčním prostředí, protože v těchto vnějších podmínkách si firma musí 

přizpůsobit své vnitřní postupy a chování v reálném čase. Technologickou formulací definice 

změny je následující tvrzení, že racionální chápání změny spočívá v modelování změny pomocí 

projektu, který je definovaný časem, zdroji (lidskými, materiálními a dalšími), konkrétními 

procesy a měřitelnými výsledky. [2] 

Změny jsou základní charakteristikou života organizací, které se musí umět vypořádat zejména 

s rychlými změnami okolního prostředí. Ať je již definice jakákoliv, je třeba si uvědomit, že 

změna může ve firmě znamenat nejenom hrozbu (popř. ztrátu), kterou se snažíme odstranit 

nebo alespoň eliminovat, ale že změna může znamenat i příležitost. [2]  
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1.1.1 Potřeba změn 

Používá-li podnik funkcí managementu změn, tak by jeho cílem mělo být především zaměření 

na to, které změny jsou přijatelné a nutné. Problematikou změn se zabývá především vrcholový 

management, protože jsou především strategickými cíli podniku. Existují čtyři podmínky, které 

je třeba uskutečnit směrem ke správným rozhodnutím a úspěšným krokům.  

- Znalost - aby zavedená změna byla úspěšná, je nutné o ni vědět co nejvíce informací, 

které budou rozhodující pro to, zda změnu podstoupit či nikoli. Každý management by 

měl tedy pracovat se sběrem a analýzou informací a následnou definicí problému.  

- Impuls - je velmi důležité uvědomit si, proč vůbec podnik danou změnu podstupuje, 

jaké důvody jsou klíčovými pro danou změnu. Existují dva důvody, kvůli kterým se má 

změna uskutečnit: vize a krize.  

- Kompetence - k realizaci změny musí mít management odpovídající pravomoci, záleží 

tedy na osobě nebo osobách, které mají změnu iniciovat. Jsou-li těmi osobami řadoví 

zaměstnanci, změna by se nemusela realizovat vzhledem k jejich požadavkům. Proto by 

měly být změny v rukou vrcholového managementu.  

- Víra - manažer, který by měl změnu zavést, musí tedy věřit, že je správné něco změnit 

a že to přinese přínos, který se od této změny očekává.  

Před zavedením jakékoliv změny do podniku je nutné si jasně stanovit cíle a neprovádět změny 

bezmyšlenkovitě a bezcílně. [3] V souvislosti s prováděním změn je nutné vzít také v potaz 

konkrétní rizika a následně metody pro jejich eliminaci, popřípadě potlačení konkrétních rizik 

s cílem dosáhnou úspěšné změny. Tuto souvislost můžeme názorně vidět i na (viz obr. 1). Je 

tedy nutné v souvislosti se změnami nadefinovat celou rizikovou politiku firmy. [4] 

 

 

 

Obr.  1 Schematické vyjádření vazeb [4] 
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1.1.2 Typy změn 

Základní typy změn, se kterými se každá firma nebo organizace musí vypořádat, jsou: 

Rozvojové změny – jedná se o změny, které vyvolávají další změny v procesech a zdrojích 

organizace, jsou součástí strategického řízení a mají delší životní cyklus. Například typickým 

příkladem takových změn je budování strategie firmy formou strategického řízení. To zajišťuje, 

že se věci neprovádějí náhodně, ale podle předem stanovených, naplánovaných, dlouhodobých 

záměrů a takové strategické řízení změn v organizaci zajišťuje, že je těchto strategických cílů 

dosaženo. Jedná se tedy o řízení změn, které zasahují celou organizaci. 

Provozní změny – jsou to takové změny, které nemají nijak zásadní vliv na změnu procesů, 

řízení či fungování organizace. Mohou se týkat dílčích změn procesů, technologií nebo změn 

v průběhu projektů.  

1.1.3 Druhy změn  

Existují různá označení pro členění změn, jedním z nich je členění dle Palána [2]: 

Drobné změny – jde o malé změny v podniku, které vznikají jako reakce na denní chod 

společnosti. 

Rozvojové změny – úkolem těchto změn je rozvíjet silné stránky firmy. 

Přechodové změny – jedná se o změnu celého organizačního systému od jednoho stavu  

k jinému (např. realizace procesního řízení ve firmě). 

Transformační změny – zásadní přeměna jednoho typu na jiný, tzv. „znovuzrození“, např. 

reengineering podniku.  
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Další členění změn, dle Kubičkové a Raise [1], je na:  

- Změny přírůstkové, postupné, inkrementální. Tyto změny jsou vhodné především pro 

stabilní ekonomické prostředí, kde „dolaďujeme“ pouze některý z určených parametru 

firmy. 

- Změny transformační, při nichž se provádí zásadní zásahy do firmy (např. do 

majetkových vztahů, do segmentu zákazníků, odběratelů či dodavatelů atd.); tyto změny 

jsou tedy vhodné pro turbulentní ekonomické prostředí. 

- Změny založené na kombinací obou předcházejících způsobů. Např. v období 

transformace českého hospodářství po roce 1989 připravily transformační změny 

prostředí ve výrobních podnicích pro změny inkrementální. Ale jsou známy i situace, 

kdy dlouhodobé působení inkrementálních změn vytvořilo podmínky pro nezbytné 

zásadní transformační úpravy systému. (např. reformy ve zdravotnictví či školství). [1] 

Podrobnější členění změn, dle Armstronga a Stephense [5], je na: 

- změny postupné, 

- změny strategické,  

- změny transformační, 

- změny organizační,  

- změny systémů a procesů,  

- změny kultury,  

- změny chování. 

Změna postupná  

Jedná se o stupňovitou změnu, uskutečňovanou po malých krocích. K této změně nedochází na 

strategické úrovni, nýbrž na úrovni operativní. Jde o soustavné zlepšování a uplatňování 

přístupu ke zlepšování způsobů, kterými daná organizace uskutečňuje věci. Ti lidé, kterých se 

daná inovace týká, se mohou postupně připravovat na změny a propracovávat se k novým 

procesům, procedurám a systémům. Těmito postupnými změnami se lze vyhnout tzv. „šoku“, 

který může být způsoben náhlou a dramatickou změnou.  
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Změna transformační 

Tato změna umožňuje organizacím nejen vytvářet, ale i realizovat programy hlavních změn, 

které organizaci pomohou strategicky reagovat na nové požadavky a fungovat efektivně 

v dnešním dynamickém prostředí. V reakci na konkurenční tlaky, fúze, akvizice, pokusy o 

snížení nejen nákladů, ale i snížení počtu pracovních míst či investice může dojít k transformaci 

struktury, kultury a procesů v organizaci. Transformační změna může být iniciována novým 

ředitelem nebo vrcholovým vedením a může být vynucena investory nebo dokonce 

rozhodnutím vlády. U této změny se nejedná ani o změnu postupnou ani transakční. Během 

transformační změny se plánuje a realizuje významné zdokonalení podnikových struktur a 

procesů, a to  skrze celou organizací.  

Změna strategická  

Strategická změna se týká obecných, dlouhodobých záležitostí celého podniku. Jedná se zde o 

cestu ke strategické vizi, která se tedy týká účelu a poslání organizace, jejího růstu, kvality, 

inovací a hodnot lidí a použitých technologií. Cílem je zejména získání a udržení 

konkurenceschopnosti a vývoje na trhu výrobků. Tyto změny jsou zejména podporovány 

pomocí marketingu, prodeje, zákaznickým službám, vývoje výrobků a řízení lidských zdrojů.  

Pro úspěšnou realizaci těchto změn je především důležité, aby ve fázi formulování a plánování 

změn byla provedena důkladná analýza a pochopení vnějšího konkurenčního prostředí, 

ekonomického, sociálního prostředí a také vnitřních zdrojů, kultury schopností, struktury a 

systémů organizace.  

Změna organizační 

Organizační změna je změnou, která se týká formální struktury organizace. Programy těchto 

změn se týkají nejen centralizace, ale i decentralizace rozdělení úkolů řízení do jednotlivých 

činností a také kontroly, řízení a propojení jednotlivých částí organizace.  

Změna systémů a procesů 

K těmto změnám dochází převážně při změnách metod činností, zavedení nových technik a 

technologií nebo při úpravě stávající technologie. Nové nebo změněné systémy se mohou týkat 

například administrativních stránek, plánování materiálu, zásobování, zpracování objednávek 
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a distribuce. Tyto změny se mohou také týkat pracovních podmínek, podmínek zaměstnávání, 

obsahu práce a systému odměňování. Tyto změny ovlivňují každodenní práci lidí v organizaci 

a dopad těchto změn může být ekvivalentní či větší než dopad změn strategických a 

organizačních, proto se tedy i s těmito změnami musí zacházet opatrně a pečlivě.  

Změna kultury 

Kulturu lze chápat jako zažitý ucelený systém postupů. Kultura je určena dlouhodobým 

přístupem, a proto je její změnu velmi obtížné prosadit. Důvody pro zavedení změny kultury 

musí být poměrně silné, například firma se nachází ve velmi silném konkurenčním prostředí, a 

proto jsou zapotřebí nové přístupy, aby mohla expandovat i na jiné trhy.  

Změna chování  

Pro organizace je velmi důležité, aby se lidé chovali takovým způsobem, který by přispěl 

k vysokému výkonu a podpoře základních hodnot. Lidem musí být včas nadefinováno, jaké 

chování je žádoucí a zároveň by mělo být zdůrazněno jeho očekávání. Toto očekávání je možné 

definovat v podobě soustavy hodnot nebo je možné vytvořit systémy schopností definující 

požadavky na chování. Je velmi důležité při změnách chování také zapojení lidí do stanovení 

cílů. Dáme tím zaměstnancům najevo, že nám na jejich názoru záleží a poskytneme jim víc 

odpovědnosti a pravomocí při řízení jejich práce.  

Jak dokládá předchozí text, existuje celá řada druhů a členění změn. Nejsrozumitelnější je 

členění dle Armstronga a Stephense [5]. 

1.1.4 Řízení změn  

V dnešní době, jak již bylo zmíněno v úvodu, je velmi důležité a nesmírně těžké udržení 

životaschopné, efektivní a konkurenceschopné firmy nebo jiné organizace. Ekonomická situace 

je nevyzpytatelná a stále se mění, a to i pro velmi úspěšné firmy s dobrým managementem. Je 

velice obtížné udržet se na špici. Proto je velmi důležitým úkolem pro všechny firmy, které 

v dnešních stále se měnících podmínkách chtějí na trhu uspět, stát se vůči těmto změnám odolné 

a změny ustát. Zároveň by se měly tyto firmy stát schopné, co nejpružněji a nejrychleji 

přizpůsobit. Toho lze dosáhnout zavedením změn. Dosažení tohoto cíle s sebou přináší řadu 

opatření, jako je neustálé monitorování a reagování na změny klíčových externích a interních 
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faktorů. Také je zapotřebí pro úspěšnost firmy zamezit zbytečnému plýtvání, kterým se zabývá 

štíhlá výroba. Této metodě bude podrobněji věnována kapitola 1.3.1.  

Jedním ze sedmi zdrojů plýtvání jsou vady na výrobcích způsobené nekvalitní výrobou nebo 

posléze opravou. S tímto druhem plývání je spojena metoda Poka Yoke, jejímž cílem je nalézt 

a aplikovat jednoduchá a levná řešení, pomocí nichž bude dosaženo bezvadnosti. Organizace 

by měly být stále připraveny na možnost změn. Pro zavedení požadovaných změn musí 

management využít příslušnou strategii.  

Existují dvě základní strategie proaktivní a reaktivní. Převážně se management snaží využívat 

strategii proaktivní, která je „útočná“. Znamená to tedy, že se management snaží zlepšovat 

výrobu, produkci a pobízí své odborné zaměstnance k inovačním aktivitám. Podniky chtějí co 

největší možnosti prodeje, výroby, získávání podílu na trhu apod. Reaktivní strategie je spíše 

reakcí na požadavky zákazníků nebo na svou konkurenci. Podnik, který tuto strategii zaujímá, 

vyrábí sice nové produkty a zlepšuje staré, ale i přesto se snaží držet krok a neztratit svou 

dosavadní pozici na trhu. Zlepšení se nemusí zrovna týkat pouze produkce, management může 

zlepšovat komunikaci se zákazníky, logistiku, prodejní podmínky, apod.[7] 

Řízení změn je specifikováno dle charakteru změn následně [8]:  

Řízení interních změn – u těchto změn se jedná především o inovační politiku firmy, která se 

zabývá menšími a častějšími změnami, které mají vliv na celkovou úroveň produktů a služeb, 

které firma zákazníkovi poskytuje. U těchto změn hraje velkou roli osobní iniciativa 

jednotlivců, pracovních skupin a jejich ztotožnění s inovační politikou firmy.  

Management v podmínkách stálých změn – zde se management soustřeďuje na příležitosti a 

hrozby podnikatelského prostředí firmy, které na společnost působí denně a stávají se součástí 

života firmy.  

Management v podmínkách kritických změn – orientuje se na umění pomoci úspěšně přežít 

v podmínkách externího ohrožení. Do těchto změn zařazujeme tzv. „krizový management“. 

Ten je nástrojem řízení určeným k zvládání krizového stavu.  K základním rysům krizového 

managementu patří malá možnost predikce, rychlost působení, kritický negativní dopad na 

fungování organizace a její kolektiv, psychický stres v organizaci a kritická pozornost partnerů, 

konkurentů a společenského okolí.  



 

9 

 

Dále se popisuje řízení změn jako soubor přístupů k ekonomicky účelné redukci změn 

s negativními důsledky pro organizaci. Pomocí aktivního manažerského jednání lze jak 

pozitivní, tak i negativní změny využít ve prospěch firmy (viz obr. 2) [9] 

1.1.5 Model řízení změn 

Manažer by si měl uvědomit, jakou cestou by měla daná změna směřovat, aby byla úspěšná. 

Každý manažer si může vytvořit svůj model změny tak, aby mu rozuměl. Na obr. 2 je zobrazen 

model řízení změn, který navrhl James Donnelly. [36] 

Obr.  2 Schéma modelu řízení změn [36] 

Pokud chce firma úspěšně a efektivně dosáhnout realizace změny, musí podstoupit všechny 

kroky uvedené na obr. 2. Prvním krokem pro dobrý začátek je shromáždění, roztřídění a 

vyhodnocení dostupných informací, které se změny týkají (A). Druhým krokem je 

diagnostikování problému a nalezení možných řešení a postupů (B a C). Tyto postupy mohou 

přinášet různá omezení, které je nutné vymezit nebo definovat faktory, které mohou realizaci 

změny narušit (D). Aby realizace změny byla uskutečnitelná, musí být vybrány vhodné metody 

a strategie, se kterými se bude moci dál pracovat (E). Posledním krokem je realizace a 

vyhodnocení změny (F). Pro efektivní změnu musí manažer kontrolovat postupné výsledky a 

získávat z nich zpětnou vazbu (G a H). Pokud chce firma dosáhnout změny efektivně bez 

jakýchkoliv vedlejších negativních důsledků, je nutné se k tomu připravit. Právě připravenost 



 

10 

 

je velmi důležitým a často opomíjeným bodem. Je nutné mít informace týkající se zdrojů 

podniku, a to nejen finančních. 

Existuje několik přístupů k řízení změn. Zde budou definovány dva, které se jeví jako 

nejefektivnější. Jedná se o řízení změn dle Lewina [57] a Kottera [8]. 

Lewinův třífázový model změn  

Tento třífázový model změn patří mezi nejstarší a nejznámější modely změn v organizaci. 

Autorem je americký sociální psycholog Kurt Lewin. Podle tohoto autora by měla změna 

probíhat v těchto třech fázích [57]:  

Rozmrazení současného vzoru chování ve firmě - stávající pravidla, zvyklosti a způsoby 

myšlení jsou rozmrazeny 

Změna a následný vývoj nového vzoru chování - v této fázi proběhne zamyšlená změna, její 

součástí může být zmatenost a nejistota 

Zmrazování nového vzoru chování -  zde jsou zavedena nová pravidla, zvyklosti a způsoby 

myšlení a jsou zamrazeny (zafixovány) 

Osm kroků změny dle Kottera  

Jedná se o model osmi kroků změny, který vypracoval John P. Kotter. Implementace změny 

v podání Kottera se jeví jako nejoptimálnější a zahrnuje postupné provedení následujících osmi 

kroků [8]: 

Krok 1 : Vyvolání vědomí naléhavosti změny 

Manažer si musí uvědomit, že aby byl podnik životaschopný, nesmí příliš dlouho setrvat na 

jednom místě. Je nutné zavádět změny, které podniku pomohou udržet se na 

konkurenceschopné úrovni. Ti, kteří se snaží prosadit změnu nebo změny, nejprve začínají tím, 

že se snaží v podniku rozšířit pocit naléhavosti změny. Je také nutné, aby dotyčný byl schopen 

oslovit co nejvíce pracovníků v podniku, protože čím více lidí je osloveno, tím je to lepší. Právě 

pocit naléhavosti změny je ten, který může zvednout lidi ze židlí. [8] 
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Krok 2 : Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny 

Pokud se tedy podaří vyvolat pocit naléhavosti dané změny, pak je dalším krokem sestavení 

týmu, který bude změnu prosazovat. Tým by měly tvořit důvěryhodné osoby, které mají jak 

dostatečné dovednosti, znalosti a schopnosti, tak mají i dobrou pověst a dostatečné pravomoce 

k tomu, aby mohly stát v čele o prosazení změn. Při vytváření týmu není vhodné, aby jeho 

členové byli věrnou kopií jeden druhého. Naopak je žádoucí jejich odlišnost, která povede 

k rychlejšímu a efektivnějšímu plnění stanovených úkolů. [8] 

Požadavky na vysokou výkonnost týmu lze rozdělit do tří klíčových prvků na [36]:  

- odbornou nebo profesionální zdatnost,  

- schopnost pracovat jako člen týmu,  

- vhodné osobní vlastnosti. 

Odborná nebo profesionální způsobilost 

Základním požadavkem každého člena týmu je jeho odborná způsobilost. Pro dobře fungující 

tým je důležité, aby se skládal z členů, kteří týmu přinesou potřebné znalosti pro řešení 

stanoveného cíle. Je tedy zapotřebí najít takové pracovníky, kteří své odborné schopnosti dokáží 

použít při různých situacích. [36] 

Schopnost pracovat jako člen týmu 

Pro týmovou spolupráci jsou velmi důležití jedinci, kteří pracují rádi ve skupinách, chtějí 

něčeho dosáhnout a také se chtějí podílet na činnosti týmu. Toho lze do jisté míry dosáhnout 

motivací pracovníků, ale existuje i mnoho motivovaných lidí, kteří nedokáží pracovat ve 

skupinách a plní úkoly pouze pracují-li samostatně. [36] 

Vhodné osobní vlastnosti 

Pro dobré fungování týmu je důležité, aby jeho členové nenarušovali pozitivní atmosféru. 

Každý z členů včetně vedoucího by měl umět naslouchat druhým, mít schopnost důvěřovat 

ostatním členům týmu a zároveň důvěru vyvolávat. V případě, že jsou splněny všechny tyto 

požadavky, může se přejít k dalšímu kroku. [36] 
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Krok 3: Zformulování vize změny  

V tomto kroku je důležité definovat cíl, ke kterému je třeba dojít a získat své podřízené, aby 

změnu přijali s porozuměním a ne s obavami. [8] 

Krok 4 : Sdělení (komunikování) vize 

Podstatou tohoto kroku je vysvětlit svou vizi změny jednoduše, s pomocí metafor a analogií, 

aby ji podřízení správně pochopili. Pro provedení úspěšné změny, jak jíž bylo výše zmíněno, je 

nutné zapojení zaměstnanců do tohoto procesu. Tím se změna stane také jejich změnou. 

Nejprve je nutné stanovit jasnou a přesnou vizi budoucího stavu a procesu k jeho dosažení. 

Dále popsat jednotlivě krok za krokem, jak tohoto stavu dosáhnout a informovat o tomto 

záměru. Díky větší informovanosti je mnohem větší šance vyhnout se zmatku a odporu, protože 

všichni budou mít představu o budoucím stavu. Informace by se především měly týkat toho, 

čeho se změna týká, kdo je jejím aktérem, co komu přinese a jak ji plánuje podnik dosáhnout. 

Některými z možností předávání informací jsou například diskuze, písemná sdělení, ale také 

videa, internet, zapojení do analýzy problémů, atp. [6] 

Krok 5: Posilování pravomocí zaměstnanců 

Není na místě, když manažer při realizacích změn nedůvěřuje svému týmu. Aby byl manažer 

úspěšný, může se stát, že nejprve bude muset, změnit svůj přistup a jednání se svými 

zaměstnanci. Zároveň samotní zaměstnanci, kteří se na dané změně podílí, se musí odvážit 

nabídnuté pravomoci přijmout. [8] 

Krok 6: Dosažení rychlých úspěchů 

V průběhu realizace změny je důležité, aby manažer prezentoval již dosažené úspěchy nejen 

svým nadřízeným, ale i podřízeným. Tím jim dokáže, že daná změna je prospěšná pro obě 

skupiny a posílí tím jejich důvěru v probíhající realizaci. [8] 

Krok 7: Využití výsledků a podpora dalších změn 

Jak již vyplývá z předchozího bodu, úspěchy nemusí přijít až po dokončení realizace, ale také 

v průběhu ní, ale nesmíme polevit. Tyto úspěchy mohou nápomoci k výzvě nových vedlejších 

cílů. Lidé se rozhlížejí kolem sebe a hledají další příležitost k další vlně změn a je nutné je stále 
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podporovat. Efektivně zavedená změna může docílit lepší pozice na trhu z hlediska kvality a 

také spolehlivosti dodaných výrobků včas, kdy nebude nutné provádět opravy vzniklých chyb. 

Předcházení výskytu chyb může mít na zaměstnance pozitivní vliv, kdy můžou pracovat ve 

větší pohodě beze strachu z možnosti vzniku chyb, za které by mohli být potrestáni. [8]  

Krok 8: Zakotvení nových přístupů do podnikové kultury 

Tímto krokem se rozumí, že ne všichni zaměstnanci budou zavedenou změnou nadšeni. Může 

se stát, že se budou chtít vracet ke starým přístupům a způsobům práce. V nejúspěšnějších 

případech implementace by měl manažer usilovat o novou firemní kulturu, pomocí které se 

upevní dosažená změna. Tato nová kultura by se měla vyvíjet v dlouhodobém časovém 

horizontu, tak aby se proces změny pro zaměstnance stal součástí myšlení. [8] 

1.2 Definice inovace 

V literatuře lze vyhledat mnoho definic pojmu inovace, najít však obecně platnou definici 

inovace je téměř nemožné. Terminologie v oblasti inovací není ustálená, protože se jedná o 

relativně mladou oblast zkoumání. Základy této problematiky byly položeny na počátku 

minulého století J. A. Schumpeterem. V české literatuře je problematika inovací poprvé 

zpracována od roce 1969 profesorem F. Valentou. Samotné vymezení pojmu „inovace“ je 

velice obtížné, neboť spousta autorů ji chápe ze svých pohledů na problematiku různě. Proto 

zde bude uvedeno několik definic od různých autorů 

Pojem inovace pochází z latinského slova innovare (obnovovat). V nedávné době byl pojem 

inovace zakotven také v Národní inovační strategii. Tato definice uvádí, že inovaci lze chápat 

jako obnovu, rozšíření škály výrobků, služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod 

výroby, dodávek, distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a 

kvalifikace pracovní síly. Inovace mají za cíl zvýšit tržní hodnotu konečného produktu. 

Můžeme ji také chápat jako nepřetržité hledání zdrojů a nových výsledků. [10] 

Další definicí je tvrzení, že inovace představují sérii vědeckých, technických, organizačních, 

finančních, obchodních i jiných činností, jejichž cílem je vznik nového nebo výrazně 

zdokonaleného produktu (výrobku, technologie nebo služby) efektivně umístěného na trh. [12] 

J. A. Schumpeter považoval za inovace pouze první uvedení na trh nového výrobku, suroviny, 

technologického postupu, apod. Jeho teorie spočívaly v podnikatelském duchu, který pomůže 
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fungovat ekonomice a také v tom, že opravdovými hybnými aktéry ekonomiky na poli inovací 

jsou především velké společnosti, které mají dostatečné množství kapitálu na vývoj a výzkum. 

[13]  

Podle přístupu k inovacím Schumpeter rozlišuje mezi podnikatelem a prostým výrobcem. 

Podnikatel je výrobcem či obchodníkem, který zavádí „nové kombinace“, které mu přinášejí 

„podnikatelský zisk“, který převyšuje normální průměrný zisk, docilovaný prostými, 

inovativně pasivními výrobci a obchodníky. Upozorňuje na to, že tohoto mimořádného 

inovačního zisku, může docílit a dlouhodobě udržet pouze ten podnikatel, který trvale přichází 

s dalšími inovacemi. [13] 

Z toho plyne, že v Schumpeterově pojetí jsou „nové kombinace“, které nazýval „tvůrčími 

destrukcemi“. Ty jsou chápány jako světově prvotní novinky neboli tzv. absolutní inovace. J. 

A. Schumpeter nabízí jednu z prvních klasifikací absolutních inovací [13]:  

a) nový statek, jako pro spotřebitele dosud neznámy výrobek nebo výrobek nové kvality,  

b) zavedení nové technologie,  

c) otevření nového trhu,  

d) získání nových surovin nebo polotovarů,  

e) nové organizační uspořádání, jako např. vytvoření monopolního postavení apod.  

Schumpeterovi následovatelé inovace považují nejenom jako novinky ve světě, ale i jakékoliv 

změny v rámci podniku. Další významnou vědeckou osobností v oblasti inovací byl profesor 

F. Valenta, který na rozdíl od Schumpetera považuje inovaci za jakoukoli změnu, která nastane 

ve vnitřní struktuře výrobního organismu. Touto definicí připomíná manažerům a podnikatelům 

reálnou a současně varovnou skutečnost, že existují nejen pozitivní, tedy kladné inovace, ale i 

záporné, negativní inovace jako důsledek záporné lidské aktivity. Tou je chápáno hrubé 

porušování racionálního jednání, např. může mít podobu různého zanedbávání údržby zařízení 

nebo technologickou nekázeň, apod. [13] 

F. Valenta nepovažuje za inovace pouze novinky jako Schumpeter, ale každou změnu, která je 

novinkou pro danou konkrétní podnikatelskou jednotku, do které vstupuje, a to i přesto, že 

změna je již známá dávno a v jiné podnikatelské jednotce je již uplatňována. Můžeme tedy říct, 

že uznává praktický význam nejen absolutních, ale i relativních inovací, které jsou schopné 

přinášet ekonomické efekty. Ovšem „mimořádný inovační zisk“ je pouze důsledkem úspěšných 

absolutních inovací. Veber považuje F. Valentu za „představitele české inovační teorie“. Veber 
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zase hovoří o inovacích jako o změnách, ke kterým dochází v reálných strukturách a které 

splňují podmínku novosti. [37] 

Jak již bylo výše zmíněno, definic existuje celá řada, avšak jako nejvýstižnější a nepřesnější se 

jeví definice F. Valenty, kterou budeme brát jako výchozí. Na základě jeho tvrzení, že inovace 

je jakákoli změna, která nastane ve vnitřní struktuře výrobního organismu, můžeme chápat 

inovaci, také jako zavedení změny do výrobních procesů. Obsahem této změny, jak již bylo 

diskutováno v kapitole řízení změn, může být právě metoda Poka Yoke. Tedy můžeme říci, že 

inovací může být i zavedení metody Poka Yoke. 

1.2.1 Potřeba inovací 

Nepochybný úspěch firem je dán z velké části inovacemi. Přestože může konkurenční výhoda 

plynout z velikosti podniku, jeho majetku apod. v praxi se stále uplatňuje model, který 

favorizuje organizace, které dokáží uplatnit své znalosti, technologické dovednosti a zkušenosti 

a zároveň vytvořit něco nového nejen v nabídce svých produktů nebo služeb, ale například ve 

způsobu, jak tyto produkty/služby dodávají. [16] 

Inovace je jednou z hlavních hnacích sil ekonomického rozvoje a přináší i řadu dalších výhod. 

Nápady a objevy, které s sebou inovace přináší, zvyšují naší životní úroveň. Inovace může 

přispět i z hlediska zvýšení bezpečnosti, zlepšení zdravotní péče, zvýšení kvality produktů a 

k zavedení takových produktů, které budou mírnější k životnímu prostředí. Inovace a vzdělání 

jsou klíčovými podmínkami úspěchu ve znalostní ekonomice. [11] 

Rychle se měnící a zvyšující se nároky nabízí podnikům mnoho výzev, příležitostí a inovace 

jim mohou pomoci k úspěchu. Tedy měnící se požadavky a očekáváni zákazníků, konkurence, 

technologie, legislativní prostředí a trh, který je v rostoucí míře globalizovaný a dynamický, to 

vše vytváří příležitosti pro inovace. Pomocí inovací lze snížit výrobní náklady, získat nové trhy 

a zvýšit svou konkurenceschopnost. Vytváří nejen zisk, ale i nová pracovní místa, zvyšuje podíl 

na trhu a tak se tedy stává hnací silou výkonnosti. [15] 
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1.2.2 Typy inovací  

Inovace se mohou rozlišovat podle míry novosti, a to na [16]:  

inkrementální inovace – jedná se o přírůstkové inovace, které spočívají v malých zlepšeních. 

Inkrementální inovace může být potencionálně řiditelná, protože pracuje s tím, co již známe a 

postupně se to snažíme zlepšit. 

radikální inovace – tyto inovace transformují způsob, jak o věcech uvažujeme a používáme 

je. Většinou se tyto inovace týkají změn určitého sektoru nebo druhu činností. 

Při realizaci inkrementálních inovací není zapotřebí značných investic, je zde možné využít 

například kvalifikaci stávajících pracovníků a dosavadní dodavatelské a odbytové cesty. 

V tomto případě riziko spojené s realizací těchto inovací je malé, protože jsou orientovány na 

známý trh. Umožňují sice zvýšit produktivitu práce a snížit náklady výroby, ale neumožňují 

výraznou změnu výnosů. Vyskytuje se zde nebezpečí, že se podnik bude dále zabývat menšími 

inovacemi místo přechodu k razantním inovacím. Povede sice po určitou dobu zaznamenávat 

přírůstky výroby, výnosů a jiných ekonomických veličin, ale bude se mu vzdalovat špičková 

technická úroveň.  

Při realizaci radikálních inovací je naopak zapotřebí vynaložení značných finančních 

prostředků v oblasti vývoje, výzkumu a také v investiční výstavbě. Zde může dojít ke značnému 

riziku. Existuje nebezpečí, že řešení úkolů se ukáže jako technicky nereálné nebo že dojde 

k časovému zpoždění za předními světovými výrobci. U převratných inovací se výrazně mění 

požadavky na dodavatele, pracovní síly i na odběratele. V marketingové činnosti je také 

důležité počítat s tím, že pro převratně nové výrobky dosud trh neexistuje. Klíčové 

charakteristiky obou typů inovací je zobrazen a vystižen (viz tab. 1). [17] 
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 Tab.  1 Kontinuita inkrementálních a radikálních inovací [37] 

 

 

 

 

 

O inovacích mluvíme v podstatě jako o změně a tato změna může nabývat různých forem. 

Existují čtyři kategorie změn tzv. 4P inovací:  

- inovace produktu – jedná se o změnu v produktu nebo službě, které nějaká organizace 

nabízí 

- inovace procesu – změna ve způsobu, jakým jsou produkty nebo služby vyráběny a 

dodávány 

- inovace pozice – jedná se o změnu způsobu, jak jsou produkty nebo služby uváděny na 

trh 

- inovace paradigmatu – změna v základovém mentálním modelu, který tvoří rámec 

toho, co organizace dělá. [16] 

Typy inovací dle Grublové [39]: 

- výrobkové,  

- výrobní (procesní, technicko - technologické), 

- marketingové,  

- finanční, 

- personální, 

- organizační, 

- řídící. 
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Výrobkové inovace – jejich cílem jsou částečně účelové změny výrobku nebo zlepšení 

sávajícího výrobku. Mohou se také týkat podstatné změny nebo vytvoření úplně nových 

výrobků, např. řízení kvality. 

Výrobní inovace (vlastního procesu výroby – techniky a technologie) – cílem je snížení 

pracnosti změnou technologie, přizpůsobení se výrobě nového výrobku (nové technické 

zařízení, nový technologický postup), zlepšení pracovního a životního prostředí, atd. (např. 

logistika). 

Marketingová inovace - cílem této inovace jsou např. nové formy a metody průzkumu trhu a 

uplatnění výrobku na trhu prostřednictvím nových, netradičních způsobů a forem prodeje, např. 

interaktivní marketing, post – prodejní marketing, apod. 

Finanční inovace - jedná se o změnu finanční politiky vně i uvnitř podniku, cílem je i nová 

rovnováha kvality a kvantity zboží je dosahováno vhodnou cenovou politikou, např. 

controlling. 

Personální inovace - u této inovace je cílem změna profesionálního a kvalifikačního profilu 

pracovníků, jejich motivů a postojů, dále pak změna hmotné a morální stimulace a sociálně 

ekonomických výhod, např. personální management. 

Organizační inovace - jedná se o organizační a funkční změny (optimalizace organizačně 

funkční struktury podniku), např. reengineering. 

Inovace v řízení - cílem jsou změny v metodách a stylu řízení, změny v pojetí způsobech 

tvorby strategie, plánování, koncepce, organizování, kontroly, regulace a vedení lidí, změny 

v hierarchickém uspořádání kompetencí, apod.  
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Typy inovací dle Valenty [38]:  

- výrobkové inovace - jsou zaměřené na vyšší potřeby uživatele  

a opírají se o výsledky realizovaných výzkumů, 

- netechnické inovace - do jejich oblastí zájmu patří například ekonomika nebo 

organizace a řízení,  

- sociální inovace - zaměřené na inovace „pracovních podmínek, kvalifikace pracovní 

síly, pracovních vztahů, forem odměňování, kultury pracovního prostředí, morálního 

klimatu“.  

F. Valenta definoval 7 řádů inovací [38]:  

Prosté kvantitativní změny prvotních elementů a jejich vzájemné vztahy jsou považovány za 

inovace prvního řádu. Za prostou organizační změnu chápeme inovaci druhého řádu. Inovací 

třetího řádu je adaptační kvalitativní změna vnější kvality. Jedná se o vylepšený element. 

Inovace čtvrtého řádu jsou nejjednodušší kvalitativní změnou, která přesahuje hranice 

adaptačních změn vnější kvality a která mění kvalitu elementů. Jedná se o kvalitativní změnu, 

kterou nazýváme dílčí funkční změnou nebo nové varianty. Inovace pátého řádu považujeme 

za takovou změnu, při níž jsou změněny veškeré vlastnosti (parametry, funkce) prvotních 

elementů (změna kvalifikace pracovníků – přeškolení), na druhé straně setrvává na původní 

koncepci (např. konstrukční koncepce). Za inovace šestého řádu chápeme takové kvalitativní 

změny, které mění koncepci, bylo založeno celkové fungování původních elementů, resp. vznik 

nového druhu (např. vznik nové profese). Inovace sedmého řádu považujeme takovou 

kvantitativní změnu, která opouští výchozí základní princip, na kterém byly založeny původní 

prvotní elementy.  

Další rozdělení inovací, které se jeví jako nejvhodnější z hlediska cílů této diplomové práce, je 

dle Košturiaka [40]: 

Strategické inovace  

Je to inovace zásadního charakteru, jejíž smyslem je změnit směřování celých útvarů, podniků 

nebo ekonomicky spjatých skupin. Nejčastějším cílem bývá vytvořit nový podnikatelský 

model, od kterého se očekává zvýšení tržní hodnoty novátora. Strategické inovace bývají 
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nejčastěji spojeny se změnou organizační architektury podniku, s obměnou produktů a zásadní 

změnou marketingového mixu, případně celkovým vnímáním image firmy.  

Jedná se o strategické změny spojené se zcela novým trhem nebo tržním segmentem, novými 

produkty nebo výrobkovými řadami, novým podnikatelským systémem (od výroby po 

distribuci), zvýšením podílů na výdajích zákazníků (komplexní služby jedním dodavatelem). 

Produktové inovace  

Někdy se také hovoří, jako o výrobkové inovaci, ale s ohledem na to, že výroková inovace bývá 

stále častěji spojována konkrétním zlepšením doplňkové služby, je vhodnější proto používat 

termín produkt, kterým se rozumí nejen výrobek, ale také služba. Pochopit princip řízení 

produktových inovací znamená pochopit celý proces zavádění nových produktů na trh, a to od 

fáze výzkumu přes vývoj, testování, výrobu a po fázi komercializace. 

Procesní inovace  

Jedná se inovace provozního charakteru, někdy jsou nazývány, také jako provozní inovace. 

Tyto inovace nepřináší okamžitou konkurenční výhodu, ale za to jsou základem pro získání 

dlouhodobé pozice firmy. V podstatě se jedná o optimalizaci všech definovaných podnikových 

procesů strategického i operativního významu s cílem co nejvíce zvýšit efektivitu, a to 

systematickým vylepšováním aktivit, které směřují k eliminaci nákladů nebo zvýšením výkonů. 

Existuje celá řada používaných metod, které nemusí malé a střední podniky nutně využívat 

v plném rozsahu, avšak v rámci procesních změn je vhodné některé alespoň částečně použít. 

Nejčastěji používané jsou například metody Six Sigma, TOC a také štíhlá výroba která bude 

dále detailněji popsána.  

1.2.3 Řízení inovací 

Řízení inovací vychází z inovační strategie podniku a zabývá se zaváděním něčeho nového do 

fungování a chodu podniku nebo do portfolia jeho výrobků či služeb. Základem inovačního 

řízení je systémový přístup k realizaci změn, které jak již víme, musí mířit ke zlepšení produktů, 

procesů nebo pozice celého podniku. O tom zda byla inovační aktivita úspěšná, je patrné na 

základě patřičné odezvy z trhu, např. ve formě vyšších prodejů, posílení image podniku, 

spokojenějších zákazníků. [14] 
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1.3 Koncepty výrobních systémů 

Dnešní rigidní podoba výrobních systémů se pomalu a jistě mění ve flexibilní výrobní systémy, 

které zajišťují výrobnímu systému vyšší schopnost reakce na stále se měnicí poptávky 

zákazníků. V současné době jsou tedy systémy založeny na zásadách nebo také popř. dílčí 

kombinaci zásad:  

- world – class manufacturing (výroba světové úrovně); 

- lean manufacturing (štíhlá výroba); 

- flexible manufacturing (flexibilní výroba); 

- agile manufacturing a real agile manufacturing (agilní výroba a reálná agilní výroba) 

(viz obr. 3.) 

 

 

1.3.1 Štíhlá výroba 

Základy štíhlé výroby vychází z metod Tyota Production System (TPS), (viz obr. 4). Za 

zakladatele tzv. „duchovního otce“ této metodiky jsou považování Shingeo Shingo a Taiichi 

Ohno. Jedná se tedy o přístup k výrobě takovým způsobem, kdy se výrobce maximálně snaží 

uspokojit zákazníkovi požadavky, a to tak, že vyrobí pouze to, co si zákazník přeje a co 

požaduje. [20], [23] Tento princip je mnoho let používán jako nástroj ke zlepšení podnikové 

situace při využití minimálních nákladů. To znamená, že směřuje k odstranění plýtvání a ztrát 

ve výrobním systému s cílem minimalizace užití zdrojů. [21], [19] 

 

 

Obr.  3 Vývoj a hlavní kategorické rozdíly výrobních systémů [48] 



 

22 

 

Výčet sedmi nejvýznamnějších ztrát, které si společnost Toyota určila v rámci podnikatelských 

nebo výrobních procesů. [22], [24]  

1. Nadvýroba – jedná se o nadbytečnou výrobu položek, na které nejsou objednávky, což 

tedy vyvolává ztráty jak nadbytečného využívání zaměstnanců, skladovacích prostor a 

také dopravních nákladů nadměrných zásob.  

2. Čekání (disponibilní čas) – jedná se o čas, kdy dělníci dohlíží na automatizovaná 

zařízení nebo postávají a čekají na další krok zpracovatelského procesu, nástroj, 

součástku, dodávku atd. nebo jen nemají co dělat v důsledku vyčerpání zásob, zpoždění 

procesu, postojů, poruch zařízení nebo kapacitních problémů.  

3. Doprava nebo přemísťování, které jsou zbytečné a nejsou nezbytné – jde tedy o 

rozdělení pracovního procesu na velkou vzdálenost, kdy je vyvolána potřeba 

neefektivního přepravování, přesunování materiálů, dílů nebo samotného hotového 

zboží do skladu a ze skladu či jinde mezi procesy.  

4. Nadměrné či nepřesné zpracování – v tomto případě se jedná o nadměrné provádění 

kroků ke zpracování dílů. Neefektivní zpracování vinou špatných nástrojů a chybného 

konstrukčního řešení výrobku, které jsou příčinou zbytečných pohybů a způsobují vady. 

Samozřejmě ztráty vznikají také v případě, když se vyrábějí výrobky vyšší kvality, než 

je nezbytné.   

5. Nadbytečné zásoby – jak již z názvu vyplývá, jedná se o nadbytečné zásoby například 

surovin, rozpracované výroby či hotového zboží, které trvají delší časový úsek a jsou 

příčinou zastarávání, poškození zboží, skladovacích a dopravních nákladů a prodlev. 

Tyto nadbytečné zásoby mohou zastiňovat různé problémy, jako jsou opožděné zásilky 

od dodavatelů, nevyváženost výroby, vady, postoje zařízení a dlouhé seřizovací časy. 

6. Zbytečné pohyby – jsou jakékoli ztrátové pohyby, které zaměstnanec musí vykonat při 

práci, např. hledání různých dílů, nástrojů nebo jejich urovnávání či skládání na sebe 

atd. Také zbytečná chůze může být ztrátou.  

 

7. Vady – jedná se o neshody na výrobcích, která vzniká nekvalitní výrobou nebo posléze 

opravou. Vše, jako jsou opravy, předělávky, náhradní výroba, vyřazené zmetky, 

kontrola a dohled znamenají ztrátovou manipulaci, ztrátové časy a zbytečné úsilí.  
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Posledním typem ztráty, která je mimo rámec těchto výše zmíněných základních sedmi 

typů ztrát, je jednou z nejdůležitějších. 

8. Nevyužitá tvořivost zaměstnanců – v důsledku to vlastně znamená ztrátu času, 

nápadů, dovednosti, znalostí, nových zlepšení a příležitostí k učení, a to proto, že o tyto 

zaměstnance není dostatečně postaráno, nejsou motivovaní, nikdo jim nenaslouchá.  

V metodologii štíhlé výroby je používáno mnoho analytických nástrojů a metod, jak pro 

identifikace plýtvání, tak i pro její samotnou eliminaci.  

Nástroji sloužícími pro identifikaci plýtvání jsou např.:  

- procesní analýza,  

- časové studie práce,  

- mapování hodnotového toku/ Value Stram Mapping) 

Nástroje a metody pro samotnou eliminaci plýtvání jsou např.: 

- Just in Time,  

- Jidoka, 

- Kanban, 

- SMED, 

- Poka Yoke, 

- Standardizace výrobních zařízení, 

- 5S, atd. 

Nejdůležitější vlastností těchto nástrojů je identifikovat činnosti, které nepřidávají zákazníkům 

přidanou hodnotu a ty následně eliminovat. [18] Metodologie štíhlé výroby byla původně 

vyvinuta pro zlepšování podnikových procesů v oblasti průmyslové výroby. Postupně si však 

našla uplatnění v dalších oborech, jako například oblast služeb a administrativy. [19] 
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1.3.1.1 Charakteristika metody Poka  Yoke 

Poka Yoke je jednou z metod štíhlé výroby věnující se cílenému odstraňování možností vzniku 

selhání pracovníků. Autorem této metody je Shingeo Shingo [25], který působil, jako výrobní 

inženýr automobilového průmyslu Toyota. Metodu navrhl jako součást svého systému 

nulových vad (Zero Quality Control System) v roce 1986. Jedná se o systém, který slouží 

k detekci a následné nápravě chyb nebo k případnému zabránění možnosti vzniku chyb. Název 

Poka Yoke pochází z japonského jazyka, jehož překlad znamená „zabraňování chybám“ nebo 

„zabezpečení proti selhání“. Zajišťuje procesní postup, který umožňuje vykonat činnost pouze 

jediným možným stylem. Shingeo Shingo rozpracoval Poka  Yoka až do nástroje, díky kterému 

je možné dosáhnout nulového počtu vad a tím eliminovat kontrolu kvality. Zároveň tato metoda 

zabraňuje další práci na neshodných dílech při neúmyslné chybě. [27], [28] 

 

Obr.  4 Výrobní systém Toyota [22] 
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Shimbum [33] klasifikoval 10 rozdílných druhů lidských chyb:  

- chyby způsobené nedostatkem zkušeností, 

- neúmyslné chyby - jde o chyby vzniklé roztržitostí, aniž by člověk věděl, jak k nim 

došlo, 

- chyby vyplývající z nedostatečných standardů – některé chyby mohou vzniknout v 

případě, že nejsou k dispozici vhodné pokyny nebo pracovní návodky,  

- úmyslné chyby – chyby vzniklé, když se lidé rozhodnou ignorovat pravidla, 

- chyby způsobené pomalostí - někdy vnikají chyby z nedostatku rozhodnosti, 

- zapomnětlivost - lidé zapomínají na věci, v případě že nejsou soustředění,  

- chyby způsobené nedorozuměním – tyto chyby jsou způsobeny tím, že si lidé vytvoří 

mylné představy ještě dříve, než se podrobně seznámí se skutečným stavem,  

- chyby v identifikaci - chyby jsou způsobeny špatným vyhodnocením lidmi, protože se 

se situací seznámí příliš rychle nebo situaci vyhodnotí příliš povrchně,  

- nečekané chyby - k těmto chybám dochází například tehdy, nepracuje-li zařízení tak, 

jak se očekávalo,  

- sabotáž - jde o chyby, které jsou lidmi vytvářeny záměrně. 

O prvních třech typech možných příčin nelze hovořit, jako o neodhalitelných příčinách, protože 

lze odhalit zdroj a následně je vyřešit, například organizačními změnami vhodnou motivací, 

školením, modernizací atd. Ostatní výše zmíněné příčiny provázejí každou činnost, ve které je 

člověk zainteresován a vyhnout se jim lze pouze tehdy, když člověka zcela vyloučíme, což ve 

většině případů není možné. Poka Yoke je specifické tím, že se nezabývá příčinami chybného 

jednání, ale snaží se zabránit jeho případným nežádoucím následkům. Autor Shingeo Shingo 

[25] však tvrdí, že i přestože je ve hře lidská nedokonalost, je možné 100% bezvadnosti 

dosáhnout.  

Je tedy prokázáno, že Poka Yoke je mnohem lepší než následná kontrola, protože ta je schopna 

pouze identifikovat až výsledný stav (shoda x neshoda), to znamená, že nezamezí produkci 

neshodných výrobků. Dále bylo zjištěno, že 100% vizuální kontrola není dokonalá. Na rozdíl 

od toho Poka Yoke identifikuje chybu vedoucí k vadě a vhodným řešením zamezí jejímu 

následku. Vede k prevenci rizik, má odhalit a hlásit změny, zabránit náhodným změnám apod. 

[34] 
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Zdroje vad  

Za vadu je považována každá odchylka od předepsaného technologického postupu, 

konstrukčních požadavků nebo sebemenší odchylka od správné funkce výrobku.  

Následky vad podle pořadí jejich důležitosti lze rozdělit na:  

a) vynechaná montážní operace, 

b) vadná montáž, 

c) nesprávné zakládání (upínání) kusu, 

d) chybějící díly, 

e) špatné díly,  

f) zpracování špatného kusu,  

g) nesprávné provedení operace,  

h) zařízení nenastaveno, neseřízeno,  

i) díl nedotažený, uvolněný, vypadlý,  

j) nástroje a přípravky nesprávně připravené.  

Poka Yoke by mělo být jednoduché, nenákladné a provozně odolné zařízení. Je součástí 

chybuvzdorného procesu, který využívá automatického zařízení nebo metod k eliminaci 

lidského faktoru. Účinná a efektivní Poka Yoke kontroluje 100% všech položek a poskytuje tak 

rychlou zpětnou vazbu, takže mohou být přijata patřičná protiopatření.  

Vyhovující Poka  Yoke by mělo splňovat tyto požadavky [27], [28]: 

- nenákladnost  

- vysokou spolehlivost 

- jednoduchost 

- přizpůsobivost dle podmínek na pracovišti  

- dlouhou životnost s minimální údržbou 

Na obr. 5 je možné vidět dva přístupy k Poka Yoke.  V prvním případě se jedná o preventivní 

přístup, který je zaměřen na zabránění možnosti vzniku chyby, kdy její implementace je již ve 

fázi návrhu výrobku. Druhým přístupem je detekce, která se zaměřuje na to, že dojde-li k chybě, 

tak je ihned výroba zastavena, aby nedošlo k dalším vadným výrobkům.  
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Obr.  5 Poka Yoke - prevence a detekce chyb [35] 

Poka Yoke má tři základní funkce, kterými jsou:  

1. vypnutí  

2. kontrola 

3. varování 

V praxi jsou používány tyto 3 základní funkce, a to ve dvou výše zmíněných situacích:  

Prevence 

1. vypnutí - při detekci vady není výrobní operace spuštěna. 

2. kontrola - zamezí provedení jakékoli chyby. 

3. varování - signalizace odchylky od normálního stavu. 

Detekce  

1. vypnutí - při detekci vady bude okamžitě zastavena výrobní operace. 

2. kontrola - vadné díly nepokračují k následující operaci. 

3. varování - dojde k signalizaci, že došlo k vadě. [26] 
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V praxi se používají 3 metody užití systémů Poka Yoke: 

1) kontaktní metody 

2) metody pevných hodnot 

3) metody pohybu krokem 

Tyto metody užití jsou podrobněji popsány v kapitole návrhu metodiky implementace Poka 

Yoke. 

1.3.1.2 Poka Yoke z pohledu změn 

Na základě zmíněných definic změny (viz kapitola 1.1) je možné říci, že Poka Yoke představuje 

provozní změnu, která se týká dílčích změn procesů, technologií nebo změn v průběhu projektů. 

Z pohledu členění dle Armstronga a Stephense [5], které se jeví za nejpřesnější, by se metoda 

Poka Yoke dala charakterizovat jako změna systémů a procesů. Změna procesů se týká 

zavádění nových technologií nebo úpravy technologií stávajících. Poka Yoke je mechanismem 

nebo zařízením ve výrobním procesu (často ve štíhlém výrobním procesu), které pomáhá 

pracovníkům zabránit chybám, takže se jedná v podstatě o úpravu stávající technologie. Jeho 

smysl spočívá v eliminaci nebo odstranění defektních výrobků pomocí prevence, nápravy a 

upozornění na lidské chyby, které mohou tyto defekty způsobit. Řízení Poka Yoke jako změny 

představuje soubor procesů, které zajišťují hladký chod složitého systému, který tvoří lidé a 

technologie. Při implementaci Poka Yoke je třeba respektovat fáze řízení, což jsou plánování, 

tvorba rozpočtů, organizování, výběr pracovníků, kontrola a řízení problémů. [7] 

1.3.1.3 Poka Yoke z pohledu inovací  

Poka Yoke jak již bylo výše zmíněno, je provozní změnou, která se týká dílčích změn procesů. 

Na základě diskutovaných definic inovací (viz kapitola 1.2) lze učinit závěr, že inovace je 

jakákoliv změna zavedená do vnitřní struktury, tedy i Poka Yoke jako změna je zároveň inovací. 

Metoda Poka Yoke je typem inkrementální inovace, která spočívá v malých zlepšeních a 

využívá k nim i kvalifikaci stávajících pracovníků. Poka Yoke lze chápat z hlediska členění 

inovací za procesní inovaci, která má provozní charakter, jejichž hlavním cílem je optimalizace 

všech definovaných podnikových procesů strategického i operativního významu s co nejvyšší 

možností zvýšit efektivitu. Z hlediska řádů inovací, které definoval F. Valenta [38], představuje 

Poka Yoke inovaci čtvrtého řádu. 
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1.3.2 Agilní výroba 

Dalším vývojovým stupněm výrobních systémů štíhlé a flexibilní výroby se stal koncept pro 

rozvoj konkurenceschopnosti amerických průmyslových podniků, tzv. agilní výroba. Je mylnou 

představou, že agilní výroba je synonymem štíhlé a flexibilní výroby. Agilní výroba je novým 

konceptem, i když se zrovna neskládá z nových technik. Výraz „agilní výroba“ se objevila na 

počátku 90. let. V roce 1991 Lacocca Institut vydal slavný dokument, kde jsou stanoveny jeho 

vize výroby 21. století. Agilní výroba je flexibilní výrobní model, který umožňuje výrobci 

vyrábět a dodávat širší mix výrobků na zakázku rychleji a nákladově efektivněji. [28]  

Pojem „agilní“ definoval Jim Heightsmit jako:  

- schopnost vytvořit a reagovat na změny pro dosažení profilu v turbulentním prostředí, 

- schopnost vyvážit flexibilitu a stabilitu. [12] 

Agilní výroba slučuje přístupy štíhlé a flexibilní výroby, zaměřuje se zejména na výstupy, 

vstupy, externí vlivy, interní procesy s důrazem, který je kladen na vztahy a souvislosti uvnitř 

organizace.  

Hai, Anderson a Harrison [41] uvádí, že agilní výroba je představitelem nejvyššího stupně 

současného nepřetržitého rozvoje výrobních systémů jako reakce na tlak konkurence. Agilní 

výroba věnuje pozornost spíše dosahování úspor strukturálních nákladů na produkci podobných 

výrobků či sortimentu než výsledkům úspor z rozsahu produkce. 

Základní charakteristické znaky agilního prostředí jsou tvořeny:  

- podnikovou, výrobní i procesní závislostí;  

- společným řízením procesů podnikových procesů; 

- existencí procesně zaměřených metrik; 

- komplikovaným řízením zásob výrobků; 

- nízkou časovou konstantou přístupů. 

Delaere [30] na základě praktických zkušeností s agilní výrobou uvádí, že v oblasti logistických 

koncepcí a výroby se v poslední době prokazuje, že v důsledku stále se měnících požadavků 

zákazníků jsou nejen výrobci, ale i dodavatelé automobilového průmyslu nuceni dynamicky na 

tyto změny reagovat, a to je spojeno s filosofií agilní výroby. Agilní výroba tedy překračuje 
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tradiční rámec dodávání či JIT, protože umožňuje vyrábět různé kombinace modelů, založené 

na měnících se platformách stejného výrobního zařízení. [43] 

Například ve spojení s automobilovým průmyslem agilní výroba využívá rozdílného postavení 

dodavatelů na jednotlivých úrovní skupin dodavatelů. Za pomocí synchronizace poptávky a 

efektivnějšího zpracování informací jsou dodavatelé první úrovně schopni lépe dosáhnout 

nižších nákladů, vyšší kvality či rychlejšího vyřizování objednávek (vč. samotného dodání) 

nežli dodavatelé na ostatních úrovních. [30] 

Reakce na změnu 

S neustále se měnícím prostředím je zapotřebí být neustále flexibilní. Společnosti se snaží přijít 

na trh s novými produkty a obsadit trhy, na kterých ještě nepůsobí. Mezi zdarem a nezdarem 

tvoří pomyslnou dělící linii právě schopnost se adaptovat v novém neustále se měnícímu 

prostředí. [31] 

Agilní metodiky 

Většina agilních metodik vznikla v souvislosti s vývojem softwaru v softwarových firmách. 

Mezi agilní metodiky lze zařadit následující metodiky a přístupy [29]:  

- Dynamic Systems Development Method (DSDM), 

- Adaptive Software Development ( ASD), 

- Feature-Driven Development (FDD), 

- Extrémní programování (Extreme Programming, XP), 

- Štíhlý vývoj (Lean Development), 

- Scrum , 

- Crystal metodiky, 

- Agilní modelování (Agile Modeling). 

Z hlediska metody Poka Yoke se dále zaměříme na metodiku štíhlého vývoje (Lean 

Development). 
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Štíhlý vývoj (Lean development) 

Metodika, jejímž autorem je Rober Charette, je aplikací principů známých jako štíhlá výroba a 

Total Quality Management (TQM) pro oblast vývoje software. [29] 

Tato metodika je inspirována postupy, které byly uplatňovány ve výrobě v 80. letech. 

Schopnost přizpůsobit se rychle a také efektivně požadavkům je spojena se schopností vytvářet 

stabilní, neustále se zlepšující vnitřní procesy, které mají obecnou platnost a umí se přizpůsobit 

širokému okruhu produktů. Cílem štíhlého vývoje je vytvoření software, který je tolerantní ke 

změnám s třetinovou lidskou prací, s třetinovým časem, s třetinou investic do různých 

nástrojům a metod, a to s třetinovou námahou přizpůsobit se novému tržnímu okolí. Zatímco 

se většina agilních metodik zabývá taktickou úrovní, metodika štíhlého vývoj se zaměřuje spíše 

na strategickou úroveň s vazbou na podnikovou strategii. Jedná se o nástroj přechodu na na 

podnikání tolerantní ke změnám. [42] 

Jelikož je metoda Poka Yoke jednou z metod štíhlé výroby, která patří také mezi agilní metody. 

Je tedy možné i metodu Poka Yoke zavést do agilní výroby.  

1.3.3 Kombinace agilního a štíhlého přístupu 

Pojem leagile znamená spojení štíhlé a agilní výroby. Dále proto bude používána definice 

leagile, jako kombinace štíhlého a agilního přístupu. Na tuto kombinaci dvou přístupů existují 

různé názory. Většina názorů smýšlí o této integraci jako o příležitosti, jak zvýšit svou 

konkurenceschopnost podniku, kdy nelze o štíhlé a agilní výrobě uvažovat samostatně. [44], 

[45] Ani jedno z paradigmat není lepší nebo horší než druhé a navzájem se doplňují v rámci 

správné strategie dodavatelských řetězců. Existují ale také opačné názory, kdy je kombinace 

štíhlé a agilní výroby zpochybňována. To je dáno tím, že hlavním úkolem štíhlé výroby je 

efektivně vytvořit omezený počet produktů, odstranit plýtvání, snížit náklady a výrobní čas, 

zatímco agilní výroba se spíše zaměřuje na současnou výrobu většího počtu různorodých 

výrobků. [48] 

Agilní výroba je plánovaným postupem, jak se vypořádat s neustálými změnami, proto musí 

být pružnější než štíhlá výroba, která se soustředí na výrobu stejnorodých výrobků. Toto 

přizpůsobení se u agilní výroby musí stát součástí normálního provozního stavu. Dalším 

rozdílem mezi štíhlou a agilní výrobou je ten, že štíhlá výroba vyžaduje nízké zásoby, což je 

v rozporu s agilní, která vyžaduje rozmanitost výrobků, aby se lehce mohla přizpůsobit 
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požadavkům. Zároveň se štíhlá výroba spíše zaměřuje na dlouhodobé dodavatelské partnerství, 

zatímco naopak agilní výroba spíše na krátkodobé. [47] Společně mají oba tyto přístupy za cíl 

maximalizovat zisky, ale různými způsoby. [44]  

Štíhlá výroba maximalizuje zisky tím, že se snaží snižovat náklady, čas, zásoby a různé formy 

plýtvání a agilita zisky maximalizuje poskytováním přesně toho, co si zákazník přeje. Agilní 

výroba tedy počítá s nepredikovatelným prostředím a jsou obvykle vysoké požadavky na 

různorodost výrobků. Naopak štíhlá výroba vyžaduje vysokou stabilní (hladkou) poptávku, 

menší různorodost výrobků a predikovatelné prostředí. [43], [46] Také existuje názor, že agilní 

výroba se neobejde bez existence samotné štíhlé výroby.  

1.3.3.1 Definice kombinace agilního a štíhlého přístupu 

Definice kombinace agilního a štíhlého přístupu, jak již bylo výše zmíněno, je kombinace 

štíhlého a agilního přístupu v rámci celkového dodavatelského řetězce se strategickým 

umístěním tzv. „bodu rozpojení“ tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebě reagovat na různé 

požadavky. [49] Dodavatelský řetězec se skládá z řetězce výrobců spojených spolu s koncovým 

uživatelem na jednom konci řetězce. Kombinace agilního a štíhlého přístupu v dodavatelském 

řetězci závisí na tom, že „štíhlí“ výrobci jsou oddělení od „agilních“ výrobců v rámci 

dodavatelského řetězce, o tomto oddělení se v literatuře hovoří jako o bodu rozpojení. Dále se 

v literatuře popisuje základní téze kombinace agilního a štíhlého přístupu pomocí tzv. 

„odložení“. [44], [46], [49] 

Odložení znamená odkládání operativních činností v systému, dokud nejsou přijaty 

zákazníkovy objednávky, místo ukončení těchto činností předem a pak čekání na rozkazy. Tato 

zásada rozlišuje mezi štíhlou a agilní částí dodavatelského řetězce, protože „štíhlí výrobci“ 

budou mít pevnou úroveň zásob materiálu vyrobeného v předstihu, zatímco „agilní výrobci“ 

budou moci vyrábět dle objednávek s různými požadavky a produktového mixu. Dodavatelský 

řetězec se tedy skládá ze dvou částí, jedna část řetězce tvoří štíhlá výroba a druhá agilní (viz 

obr. 6). [46] Bod rozpojení může působit například pro podnik jako strategický bod, který by 

mohl eliminovat nežádoucí zásoby podle určitých předpovědí s důrazem na ekonomické 

hledisko velikosti dávky. Změna polohy probíhá na základě proměnlivosti požadavků.   
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Bod rozpojení může mít různé umístění na základě toho, o jaké výrobní odvětví se jedná. Jsou 

výrobní odvětví, kde se neprovádí příslušné velké změny, v tomto případě by dodavatelský 

řetězec byl z větší části štíhlý. U této výroby by potom bylo vhodné se zbavit přebytečných 

zásob a zpracování. Menší část by pak byla věnována agilní výrobě, která by měla za úkol 

rychle reagovat na požadavky zákazníků (viz obr. 7 a)). Kdyby se však jednalo o odvětví, kde 

dochází k velkým změnám a zákazník často vznáší nové požadavky, pak by tvořila větší část 

agilní výroba a menší štíhlá výroba (viz obr. 7 b)). Část štíhlé výroby je využívána ve fázi, kdy 

jsou přebírány od zákazníků objednávky na produkty mající společný charakter a agilní část je 

soustředěna na fázi výroby, kdy produkty společného charakteru jsou přizpůsobeny 

individuálním požadavkům ze strany zákazníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  7 Srovnání schémat výrobního odvětví a) s méně proměnlivými požadavky na výrobky, 

b) s proměnlivými požadavky na výrobky [44] 

Obr.  6 Schéma umístění bodu rozpojení mezi štíhlým a agilním procesem [44] 
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Poka Yoke z hlediska kombinace agilního a štíhlého přístupu 

Jak již bylo výše zmíněno, metoda Poka Yoke je jedna z metod štíhlého přístupu. U této metody 

se využívá nejčastěji Poka Yoke s funkcí detekce, která chybu v případě, že nastala, objeví a 

upozorní na ni. Poka Yoke na základě svého charakteru provede příslušné opatření. Tato 

metoda má tři funkce: jednou z nich je vypnutí, kdy metoda při detekci vady okamžitě výrobní 

operaci zastaví, u funkce kontroly zase zamezí tomu, aby vadné díly pokračovaly k následující 

operaci a funkce varování má za úkol signalizovat, že došlo k vadě. Tato funkce chybu detekuje, 

nikoli jí předchází. U agilní výroby je velmi důležitá rychlost a flexibilita přizpůsobení se 

požadavkům, tudíž by se v této fázi mělo zamezit, aby vůbec potencionální chyby vznikly. 

Proto je nejlepším řešením zde zvolit metodu Poka Yoke, která by měla funkci prevence a 

zamezila by vzniku chyb. Znamená to, že při funkci vypnutí by daná Poka Yoke při detekci 

například chybného dílu, který přišel k dané výrobní lince, vůbec výrobní operaci nespustila. 

Při funkci kontroly by Poka Yoke zamezilo provedení jakékoli chyby a funkce varování by 

podávala hlášení, že se v procesu vyskytují odchylky od normálního stavu.  

Při zavadění Poka Yoke z hlediska kombinace agilního a štíhlého přístupu se bude přistupovat 

jako u agilní výroby. To znamená, že Poka Yoke bude mít funkci prevence. V následující 

kapitole bude definována implementace metody Poka Yoke v přístupu kombinace agilního a 

štíhlého přístupu, která bude mít preventivní charakter proti vzniku potenciálních chyb. 
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2 NÁVRH METODIKY IMPLEMENTACE POKA YOKE  

V současné době neexistuje žádný obecně platný návod pro zavedení metody Poka Yoke do 

výrobního procesu, který je kombinací agilního a štíhlého přístupu. Většina podniků aplikuje 

metodu Poka Yoke, aniž by postupovaly podle obecně platného návodu. Zároveň si podniky 

také neuvědomují, že postupují podle kroků, které využívají i jiné metody štíhlé výroby. 

Například jedním z postupů, jak zavést metodu Poka Yoke, je postupovat dle pěti kroků metody 

DMAIC, která je obdobou zlepšování kvality metody Six Sigma.  

Metoda DMAIC se používá pro zlepšení stávajícího procesu, kterým zavedení metody Poka 

Yoke je. Proto navržené fáze metodiky implementace Poka Yoke budou korespondovat s kroky 

metody DMAIC a také se v těchto fázích budou vyskytovat myšlenky přístupu Kottera a 

Donnellyho (viz kapitola 1.1.5). Následujícími kroky dle metody DMAIC pro zavedení metody 

Poka Yoke ve výrobě využívající kombinaci agilního a štíhlého přístupu jsou: 

- Define (definovat) - cílem této fáze je, jak již z názvu vyplývá, definovat cíl projektu a 

jeho rozsah.  

- Measure (měřit) - cílem je se zaměřit na sběr informací, které se týkají současné 

situace. Výsledkem jsou data o současném výkonu procesu. 

- Analyze (analyzovat) - cílem analyzování je identifikace příčin vad a jejich ověření 

pomocí exaktních statistických postupů. Výstupem této fáze je ověřená významnost 

kritických vstupních procesních proměnných a jejich vliv na výstup. 

- Improve (zlepšit) - cílem je vytvořit, vyzkoušet a implementovat řešení, které by 

pomohlo odstranit hlavní příčiny problémů v procesu, které byly identifikovány ve fázi 

analyzování.  

- Control (řídit) - cílem poslední fáze je ověřit, zda všechny změny fungují ve smyslu 

odstranění nebo snížení výskytu vad. Výstupem je analýza „před a po“ a dokumentace 

výsledků získaných poznatků a doporučení. [56] 
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Těchto pět kroků DMAIC lze z hlediska aplikovatelnosti metody Poka Yoke při využívání 

kombinace agilního a štíhlého přístupu v procesu chápat a zapracovat do následujících pěti fází: 

- Identifikace všech potenciálních rizik 

- Zdůvodnění vhodnosti aplikace metody Poka Yoke  

- Volba řešení formy Poka Yoke 

- Ověření návrhu a jeho realizace 

- Popis a dokumentace 

2.1.1 Identifikace všech potencionálních rizik 

Hlavní cíl této fáze spočívá v odhalení všech potenciálních rizik, které mohou v daném 

výrobním procesu nastat a uvědomit si tak naléhavost zavedení změn do procesu, aby se vzniku 

rizik zamezilo nebo úplně předešlo. Pokud se tedy podaří vyvolat pocit naléhavosti změny, pak 

je dalším krokem sestavit tým, který bude daný problém řešit a podílet se na návrhu vhodného 

opatření. Cíl této fáze koresponduje s náplní kroku „define“. Jak již bylo výše zmíněno, je nutné 

u kombinace agilní a štíhlé výroby zamezit tomu, aby vůbec chyba ve výrobě nastala. Je proto 

nutné přijmout a realizovat preventivní opatření, pomocí kterého by se předešlo vzniku chyb, 

které by vedly k vzniku vad na výrobcích. Přípravou pro přijetí preventivních opatření je 

analýza možného výskytu potenciálních chyb. K nástrojům pro analýzu možných chyb patří 

metoda QFD, metoda DOE a metoda FMEA, která slouží jako nástroj prevence na základě toho, 

že analyzuje způsob a důsledek poruch. Tyto všechny metody se uplatňují při řízení návrhu a 

vývoje.  

Metoda QFD 

Metoda QFD je metodou plánování kvality, která spočívá v principu maticového diagramu. 

Neodhalí nám sice potenciální výskyt možných chyb, ale je důležitým nástrojem orientovaný 

na zákazníka, strukturovaný přístup pro stanovení požadavků zákazníka a jejich transformaci 

stádií plánování kvality produktů nebo procesů. Jde tedy o nástroj, který pomůže ve výrobě 

využívající kombinace agilního a štíhlého přístupu porozumět požadavkům zákazníků a rychle 

se na tyto požadavky adaptovat. [56] 

 



 

37 

 

Metoda DOE 

U metody DOE je hlavní myšlenkou naprojektovat výrobek a proces tak, aby byl při výrobě, 

distribuci a užití odolný proti působení rušivých vlivů na kvality a vykazoval co nejmenší 

variabilitu.  V rámci kombinace agilního a štíhlého přístupu je metoda DOE nástrojem, který je 

také užitečný, protože umožňuje nalézt faktory a jejich vzájemné interakce, které nejvíce 

ovlivňují výrobní proces a tedy i výstupy. Cílem je stanovení optimální hodnoty nastavení 

jednotlivých faktorů. Umožňuje tím snížení variability výrobků a zvýšení odolnosti proti 

nepředvídatelným negativním vlivům výrobního procesu. Umožňuje zamezit vzniku chyb 

způsobené negativními vlivy, snížit náklady s nimi spojené a přizpůsobit se požadavkům 

zákazníků na kvalitu, což je v rámci kombinace agilního a štíhlého přístupu velice důležité. [52] 

Metoda FMEA 

Zkratka FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) v překladu do češtiny znamená „Analýza 

možností vzniku vad a jejich následků“. Tato metoda je nejvhodnějším nástrojem pro analýzu 

možností vzniku vad a posuzování návrhu spojeného s ohodnocením jejich rizik, návrhu a 

realizaci opatření vedoucích ke snížení těchto rizik. Tato metoda je vhodným nástrojem pro 

identifikaci výskytu potencionálních vad pro návrh a implementaci formy Poka Yoke, která by 

měla za úkol detekovat, odstranit nebo alespoň minimalizovat vznik těchto vad. Ve spojení s 

kombinací agilního a štíhlého přístupu by bylo vhodné tuto metodu modifikovat ve směru, který 

by vedl k prevenci proti vzniku chyb. Na základě výsledků z modifikované metody FMEA bude 

možné aplikovat konkrétní formu metody Poka Yoke. Nejprve bude v této kapitole definována 

klasická metoda FMEA, která slouží pro odhalení potencionálních vad a poté bude definována 

modifikovaná metoda FMEA, která bude zaměřena na odhalování možnosti vzniku chyb . 

Modifikovaná metoda FMEA bude pro tuto metodiku implementace Poka Yoke dílčí. Metoda 

FMEA je nástrojem, který představuje práci v týmu, protože je velkou výhodou využití znalostí 

a zkušeností celé řady odborníků. Tým by měl být zastoupen z pracovníků oddělení vývoje, 

konstrukce, výroby, zkušeben a útvaru řízení kvality. Důležití jsou zde i pracovníci jiných 

oddělení, např. pracovníci marketingu nebo nákupu. [55] 
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Existují dva druhy FMEA [55]: 

- FMEA návrhu výrobku, která slouží pro analýzu rizika možných vad u návrhu výrobků, 

jeho částí a prvků. 

- FMEA procesu analyzuje procesy, ve kterých výrobky budou vznikat.  

Hlavními přínosy metody FMEA jsou [55]:  

- představuje systémový přístup k prevenci nízké kvality; 

- zkracuje dobu řešení vývojových prací a zároveň optimalizuje návrh, což se zejména 

projeví ve snížení počtu změn ve fázi realizace;  

- snižuje ztráty způsobené nízkou kvalitou výrobků;  

- vytváří cennou informační databázi o výrobcích, která je použitelná pro stejnorodé 

výrobky;  

- umožňuje ohodnotit riziko možných vad a na jeho základě budou stanoveny priority 

opatření, které povedou ke zlepšení kvality návrhu; 

- vede ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku a pomáhá zvýšit spokojenost 

zákazníka. 

Vynaložení patřičných nákladu na aplikaci FMEA jsou v porovnání s následky a náklady, které 

by mohly vzniknout při výskytu samotné vady minimální. FMEA produktu i procesu probíhá 

v následujících základních fázích [55]: 

1) analýza a hodnocení současného stavu,  

2) návrh opatření,  

3) hodnocení stavu po realizaci opatření.  

FMEA procesu 

FMEA procesu následuje na FMEA produktu a provádí se před zahájením samotné výroby 

nových nebo inovovaných výrobků nebo při nějaké změně technologického postupu.  
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1) Analýza a hodnocení současného stavu  

V této fázi se funkce procesu a požadavky analyzují postupně v daném pořadí, jak na sebe 

navazují.  

U klasické metody FMEA je prvním úkolem týmu definovat všechny možné vady, které se 

mohou vyskytnout v průběhu dané operace na vyráběném výrobku. Týká se to především vad, 

které by se přenesly do dokončeného výrobku, ale také vad, které by způsobily, že některá 

z následujících operací nebude provedena úspěšně. Následujícím krokem je analýza působení 

možných vad na interního a externího zákazníka. U stanovených možných vad a příčin dále 

tým zjišťuje, jaké kontrolní postupy by bylo vhodné v operaci použít k tomu, aby bylo možné 

tyto vady a jejich příčiny odhalit. Procesní FMEA vyhodnocuje význam, výskyt a odhalitelnost 

vady. Je používána desetibodová stupnice a odlišnosti jednotlivých kritérií jsou dány 

v hodnotících tabulkách. Všechna tři kritéria význam (viz tab. 2), výskyt (viz tab. 3) a 

odhalitelnost vady (viz tab. 4). V tabulce je také uvedeno, že Poka Yoke je typem kontroly, 

která zajišťuje, aby nedocházelo ke vzniku vad. S využitím pomocných tabulek se bodově 

hodnotí na stupnici 1 - 10 bodů, kdy se jedná o trestné body.  

Význam vady se hodnotí z hlediska významu nejzávažnějšího následku vady.  Očekávaný 

výskyt vady hodnotí pravděpodobnost, že v průběhu procesu daná vada vznikne vlivem dané 

příčiny. Odhalitelnost vady vyjadřuje schopnost odhalit vadu nebo její příčinu pomocí 

stávajících způsobů kontroly. 

Dále pro jednotlivé možné vady, které by mohly vzniknout vlivem určité příčiny, se vypočítá 

rizikové číslo jednotlivých možných vad, jako součin bodového hodnocení významu vady, 

pravděpodobnosti výskytu vady a pravděpodobnosti odhalení vady. Tato hodnota rizikového 

čísla se vyznačuje zkratkou RPN (risk priority number) a porovnává se s jeho kritickou 

hodnotou která je nejčastěji stanovena zákazníkem (např. RPNkrit = 100). [55] 
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Tab.  2 Hodnocení významu vady pro FMEA procesu [55] 

Tab.  3 Hodnocení pravděpodobnosti výskytu vady pro FMEA procesu [55] 
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U modifikované metody FMEA je prvním krokem definovat všechny možné chyby, které se 

mohou vyskytnout a způsobit tak vadu na vyráběném výrobku. Následujícím krokem je analýza 

působení možných chyb na vyráběný produkt. U stanovených možných chyb a jejich příčin 

dále tým zjišťuje, jaké kontrolní postupy nebo opatření by bylo vhodné v operaci použít k tomu, 

aby bylo možné tyto chyby a jejich příčiny odhalit. Modifikovaná procesní FMEA slouží k 

vyhodnocení významu, výskytu a odhalitelnost chyb. U modifikované metody je používána 

pětibodová stupnice a odlišnosti jednotlivých kritérií jsou dány v hodnotících tabulkách 

význam, výskyt (viz tab. 5) a odhalitelnost chyb (viz tab. 6). S využitím pomocných tabulek se 

bodově hodnotí na stupnici 1 - 5 bodů, kdy se také jedná o trestné body jako u klasické metody 

FMEA. 

Tab.  4 Hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady pro FMEA procesu [55] 
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Význam chyby se hodnotí z hlediska významu nejzávažnějšího následku chyby. Očekávaný 

výskyt chyby hodnotí pravděpodobnost, že v průběhu procesu daná chyba nevznikne, která by 

vedla ke vzniku vady. Odhalitelnost chyby vyjadřuje schopnost odhalit chybu nebo její příčinu 

pomocí stávajících způsobů kontroly. 

Pro jednotlivé možné chyby, které by mohly nastat vlivem určité příčiny, se vypočítá rizikové 

číslo jednotlivých možných chyb, jako součin bodového hodnocení významu chyby, 

pravděpodobnost výskytu chyby a pravděpodobnost odhalení chyby. Hodnota rizikového čísla 

RPN bude dále porovnána s tabulkou 7, kde je stanoveno jeho rozmezí s vyhodnocením 

závažnosti rizika, které by mohlo nastat a opatření, které by vedlo k jeho odstranění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.  5 Hodnocení významu a pravděpodobnosti výskytu chyb pro modifikovanou FMEA procesu 

Tab.  6 Hodnocení pravděpodobnosti odhalení chyby pro modifikovanou FMEA procesu 
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2.1.2 Zdůvodnění vhodnosti aplikace metody Poka Yoke  

Na základě zjištění z modifikované metody FMEA, které chyby by mohly vzniknout vlivem 

určité příčiny, se musí učinit závěr, zda je vůbec možné pomocí metody Poka Yoke vzniklé 

chyby eliminovat či zcela odstranit. V praxi mohou nastat takové situace, kdy ne všechny 

vzniklé chyby je možné touto metodou řešit. K ověření vhodnosti metody slouží analýza příčin 

chyb. Jestliže se bude jednat o působení vymezitelných příčin, pak bude nutné použít jiné 

účinnější nástroje, které slouží k redukci či úplné eliminaci. Jde-li o příčinu náhodné chyby a 

následku lze zamezit pouze 100 % kontrolou, pak je na tuto změnu, která nastane náhle, 

nepředvídaně možné použít Poka Yoke. Tato fáze má podobnou funkci jako krok „measure“, 

jejímž cílem je sběr informací, pomocí nichž jsou získána data o současném výkonu procesu, 

kdy by se jednalo o sběr dat pro analýzu příčin vad a výsledkem je zjištění o jakou příčinu se 

jedná z pohledu zavedení Poka Yoke.  

Poka Yoke je vhodné použít:  

- V případě procesní chyby, která způsobí, že výrobek není vykonán podle standardní 

výrobní procedury.     

- V případě chybného nastavení zařízení nebo špatného použití nářadí.    

- V případě chybného měření rozměrů. 

- V případě, že důležitá část výrobku je špatná.    

- V případě chybějících dílů, kdy výrobek nezahrnuje všechny komponenty.     

- V případě chybně provedené operace. [50]   

Tab.  7 Hodnotící tabulka rizikového čísla RPN 
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2.1.3 Volba řešení formy Poka Yoke  

Zavedení metody Poka Yoke jako změny může vést, jak již bylo zmíněno, ke snížení a v lepším 

případě úplné eliminaci chyb, což vede nejen ke spokojenosti firmy, ale především zákazníků. 

Tato změna může docílit lepší pozice na trhu z hlediska kvality a také spolehlivosti dodaných 

výrobků včas, kdy nebude nutné provádět opravy vzniklých vad. Pro volbu vhodného typu 

metody Poka Yoke je nutné provést analýzu chyb, které by k poruše vedly a určit je jak časově 

tak i místně. V tomto kroku bude aplikována druhá fáze metody FMEA, kterou je návrh 

opatření. 

2) Návrh opatření 

U modifikované metody FMEA, kde hodnota rizikového čísla překročí hodnotu přijatelnosti 

procesu (viz tab. 7), je úkolem týmu FMEA navrhnout taková opatření, která by toto riziko 

dané chyby snížila. Vhodným opatřením, jak snížit popřípadě odstranit možnost vzniku chyb, 

je navržení metody Poka Yoke. V kapitole, kde byla podrobněji popsána metoda Poka Yoke, je 

i zmíněná klasifikace lidských chyb. Jedná se o takové příčiny možných chyb provázející 

každou činnost, ve které je zainteresován člověk a vyhnout se jim lze pouze tehdy, když člověka 

vyloučíme, což není vždy možné. Proto je Poka Yoke metodou, která se zabývá ne příčinami 

chybného jednání, ale snaží se zabránit případným nežádoucím následkům. Na základě těchto 

následků se bude volit vhodný typ a funkce metody Poka Yoke. 

Mezi následky vad podle pořadí jejich důležitosti patří:  

a) vynechaní montážní operace, 

b) vadná montáž, 

c) nesprávné zakládání (upínání) kusu, 

d) chybějící díly, 

e) špatné díly,  

f) zpracování špatného kusu,  

g) nesprávné provedení operace,  

h) zařízení nenastaveno, neseřízeno,  

i) díl nedotažený, uvolněný, vypadlý,  

j) nástroje a přípravky nesprávně připravené.  
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Navržená opatření Poka Yoke posuzuje a také schvaluje pracovník odpovědný za návrh 

procesu. V případě, že hodnota rizikového čísla nepřekročila danou kritickou hodnotu, je bráno 

riziko za přijatelné a není potřeba navrhovat opatření. [55] Z hlediska metody DMAIC této fázi 

odpovídá krok „analýze“, jejímž cílem je také identifikace příčiny vad a jejich následků. Je také 

nutné uvažovat o tom, kdy je možné chybu způsobující vadu na výrobcích identifikovat a 

posléze ji odstranit. Zda to bude před započetím procesu, v jeho průběhu nebo po jeho ukončení. 

V našem případě je třeba zamezit vzniku chyb ve výrobě, která využívá paradigmatu kombinace 

agilního a štíhlého přístupu. Jedná se o fázi výroby, kdy štíhlá výroba (výroba produktů stejného 

charakteru) přechází na výrobu agilní (přepracování produktů na konkrétní požadavky 

zákazníků). Při rozhodování o volbě řešení by měl být brán v potaz nejen efekt, ale také to, zda 

je Poka Yoke použitelná pro všechny pracovníky tzn., jestli nejsou zapotřebí speciální znalosti, 

schopnosti a zkušenosti, atd. Měla by být brána v potaz i jednoduchost instalace, aby nebyla 

vyžadována neustálá pozornost, nákladovost a byla zde rychlá zpětná vazba při neshodném 

výrobku. [50]  

Při zavádění vhodného řešení metody Poka Yoke se vychází buď z již dříve aplikovaných a 

osvědčených řešení, nebo je nutné nalézt zcela nové přístupy, což je podmíněné vysokou 

kreativitou navrhovatelů. Není vhodné, když manažer při realizaci změn, jako je Poka Yoke, 

nedůvěřuje svému týmu, v tom případě musí nejprve změnit svůj přístup a jednání se svými 

zaměstnanci. Tito zaměstnanci, kteří se na dané Poka Yoke podílí, se musí odvážit nabídnuté 

pravomoce přijmout. Proces návrhu Poka Yoke zařízení by neměl být prací pouze technického 

oddělení, protože někteří tito technici mohou mít tendenci přetechnizovat zařízení tak, že 

v konečné fázi zařízení kontroluje zařízení. Například běžní operátoři často navrhují mnohem 

jednodušší a efektivnější řešení. [51]  

Výhody metody Poka Yoke spočívají v tom, že odpadají nákladné kontrolní operace, náklady 

na likvidaci, vícepráce a opravy, což vede ke snížení nákladů. Efektivní metoda Poka Yoke je 

taková, která kontroluje stoprocentně a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu. Existují dva typy 

metody Poka Yoke: První typ spočívá ve včasném odhalení chybného jednání a ve vytvoření 

možnosti zabránit následným vadám. Druhý typ slouží k detekci již vzniklých vad v důsledku 

chyb. [34]  
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Aby metoda Poka Yoke druhého typu byla efektivní, musí rozeznat vadu, a toho lze dosáhnout 

pomocí [53]: 

a) Identifikace odchylky vstupních dílů podle jejich znaků 

Identifikace vadných dílů vstupujících do výrobního procesu je možná na základě jejich znaků. 

Jedná se o znaky, které jsou členěny podle rozměru, váhy nebo tvaru. 

 

Podle rozměru 

- je stanovena norma pro délku, šířku, průměr, atd.; 

- jakákoli odchylka od stanovených rozměrů je identifikována pomocí koncových 

spínačů, mechanických zarážek, atd.  

Podle váhy 

- pro daný díl je stanovena hmotnostní norma;  

- pro identifikaci odchylky od požadované hmotnosti slouží váha. 

Podle tvaru  

- je opět stanovená norma pro tvarové znaky např. prohnutí, obrysy, úhly, polohy otvorů, 

atd.; 

- v tomto případě je odchylka od požadovaného tvaru identifikována jako vada pomocí 

koncových spínačů, referenčních dílů, tvarových základních přípravků, atd. [53] 

Tato metodika se však zabývá, jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly implementací metody 

Poka Yoke ve výrobním procesu, který využívá kombinace agilního a štíhlého přístupu. U této 

kombinace přístupů je důležité, aby se zamezilo možnosti provedení chyb, které by mohly vést 

ke vzniku vad. Proto se dále budeme věnovat metodě Poka Yoke z pohledu prevence, která 

detekuje chybu na vstupu do výrobního procesu a měla by splňovat tyto tři základní funkce: 

1. vypnutí - při detekci chyby není výrobní operace spuštěna. 

2. kontrola - zamezí provedení jakékoli chyby. 

3. varování - signalizace odchylky od normálního stavu. 
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Aby byla účinná tato metoda Poka Yoke, musí rozeznat chybu již na vstupu, což lze zajistit 

pomocí:  

b) Nalezení odchylky předcházejících procesů nebo vynechání operace 

Existují dvě metody, které vedou k odhalení chyby v průběhu procesu.  

Metoda sledu operací - Tato metoda zajistí, že následnou operaci není možné provést, jestliže 

pracovník nebo zařízení neprovedl standardní sled úkonů.  

Metoda z procesu do procesu - Metoda zamezí provedení operace, pokud byl jeden z řady 

kroků vynechán a nebyl tak dodržen přesně stanovený postup. 

c) Nalezení odchylky od pevně zadaných hodnot 

Na základě předem zadaných nominálních hodnot jsou rozpoznány jakékoliv neshody.  

Metoda nadpočetnosti - Je přesně vymezen určitý počet dílů, který by měl být v dávce 

obsažen. Jestliže je dávka větší, je spuštěna signalizace, že nastala chyba. 

Metoda využívající počítadla - Na počítadle je předem nastavena konečná hodnota, je-li této 

hodnoty dosaženo, je práce zařízení zastavena.  

Měření kritických ukazatelů - Tato metoda spočívá v detekci kritických výrobních parametrů, 

jedná se např. tlak, proud, čas, teplota. Při dosažení této kritické hodnoty, bude operace 

zastavena až do té doby, dokud se sledovaná hodnota bude nacházet v předepsané toleranci. 

Pro zjišťování chyb a vad je možné využít širokou paletu prostředků, které se dělí na ty, které 

se zkoušeného dílu dotknou (kontaktní) nebo naopak ty, které se nedotknou (bezkontaktní). 

Existuje ještě třetí přístup, který se týká nastavení času. Tento přístup lze aplikovat tam, kde je 

stanoven cyklu stroje a kratší nebo delší provedené operace je signálem možného vzniku vad. 

[53] 

1) Kontaktní metody  

Kontaktní metody pracují tak, že mezi produktem a snímacím zařízením dochází k fyzickému 

kontaktu nebo dochází ke kontaktu, který je způsoben přenosem energie. Kontaktní metody 

využívají častí, které jsou navrženy v nerovném tvaru, např. žárovek nebo slepých děr. Je 
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využito pasivního přípravku, který zachycuje tvar, nebo koncového spínače umístěného tak, 

aby zaznamenal jakýkoliv abnormální tvar. [28], [30] 

2) Bezkontaktní metody pevných hodnot 

Tato metoda je využita, když je stanoven pevný počet částí, které mají být přichyceny 

k produktu nebo v případě, kdy je dán přesný počet opakujících se operací potřebných ke 

zvládnutí procesního kroku. V této metodě zařízení počítá, kolikrát daná operace proběhla, a 

když je dosažen požadovaný počet operací uvolní se produkt. U této metody je využíváno 

spínačů, jako jsou koncové spínače, které jsou provázány s každým pohybem. Tyto spínače 

pošlou signál do počítače, který zaznamená, zda je splněn správný počet pohybů. [28], [30] 

3) Metody pohybu krokem 

Poslední metodou je metoda pohybu krokem, která je používána, aby snímala, zda chod procesu 

nebo jeho krok byl proveden ve stanoveném čase, to je například doba cyklu stroje. Tato metoda 

zaručí, že vše bude probíhat ve stanoveném pořadí, a tím dojde k zabránění vzniku chyb. Tato 

metoda využívá různé senzory a zařízení, jako jsou například fotoelektrické spínače, které jsou 

připojené k časovému spínači. Nedojde-li k pohybu v předem stanovený čas, spínač vyšle 

signál k zastavení zařízení nebo varování. [28], [30] 

Často používaným řešením metody Poka Yoke jsou [51]:  

- výstražné zařízení – jedná se o světelnou nebo zvukovou signalizaci, která upozorní 

na nutnost, kdy je nutný okamžitý zásah nebo naopak, že je vše v pořádku, 

- regulační mechanismy – jsou to například různé pojistky, čidla, zarážky apod., které 

okamžitě provedou zastavení procesu při zjištění, že neprobíhá vše dle stanovených 

předpokladů, 

- vizuální značení – využívá barev nebo obrázků, pomocí nichž je operátor přímo 

upozorněn na správné řešení daného kroku, 

- zásahy do konstrukce – jedná se o zásahy na výrobcích, výrobních zařízeních nebo 

nástrojích tak, aby byl možný jediný správný postup manipulace. 
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Nejčastějšími prvky řešení metody Poka Yoke jsou [54]:  

- Koncové spínače detekují správnou pozici dílce a až poté může být spuštěn pracovní 

cyklus. 

- Vodící koliky, které jsou různých velikostí umístěny na horním dílu nástroje a musí 

přesně zapadat do děr v dolním dílu nástroje, tím umožní správné a jednoznačné 

založení.  

- Počítadla ty jsou nastaveny na přesný počet operací nebo montovaných dílců. Jestliže 

se skutečný počet liší od zadaného počtu, spustí se světelná nebo zvuková signalizace.  

- Optické snímače slouží k detekci chybějících dílců a poté odešlou signál do řídicího 

systému zařízení, který zablokuje výrobek v přípravku, popř. podá světelný nebo 

zvukový signál o chybějícím dílu obsluze.  

2.1.4 Ověření návrhu a jeho realizace 

Cíle této fáze korespondují s krokem „improve“. Jak již bylo zmíněno výběr optimálního 

opatření Poka Yoke z několika návrhů, posuzuje a také schvaluje pracovník odpovědný za 

návrh procesu. Rozhodnutí provádí na základě brainstormingu, kde se budou různé návrhy 

diskutovat. Jakmile bude vybráno nejvhodnější řešení, musí se před samotným zavedením do 

praxe provést ověření tohoto opatření například výrobou zkušebního vzorku. Jestliže se 

účinnost neprokáže, bude se muset navrhnout nové lepší řešení.  

Jestliže se ale potvrdí jeho účinnost, to znamená, že dojde k zamezení výskytu nebo se viditelně 

zredukuje výskyt chyb, pak nastává fáze, kdy metoda Poka Yoke může být aplikována do 

daného výrobního procesu. Je však důležité zvážit, zda opatření nevede k příliš vysokým 

nákladům spojeným se zavedením metody Poka Yoke, pracovníci jsou na aplikaci připraveni, 

zařízení lze umístit v místě změny nebo znaky daného produktu nevyžadují smyslovou 

kontrolu. Součástí tohoto kroku by mělo být také ekonomické vyhodnocení navrhovaného 

řešení z hlediska přínosů, návratnosti, výdajů a nákladů s ním spojené.  

Realizace optimální varianty preventivního opatření metody Poka Yoke je posledním krokem 

této fáze, kdy se jedná o samotnou implementaci do výrobního procesu. Před samotnou realizací 

opatření metody Poka Yoke je vhodné sestavit vývojový diagram, a tím tedy graficky znázornit 

posloupnosti a návaznosti všech dílčích kroků při implementaci optimálního opatření zavedení 
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metody Poka Yoke. Po realizaci tohoto preventivního opatření je nutné provést třetí krok 

metody FMEA, kterým je: 

3) Hodnocení stavu po realizaci opatření 

Po realizaci schválených opatření se tým FMEA znovu sejde a opětovně zhodnotí význam, 

očekávaný výskyt a odhalitelnost možných vad způsobených vznikem chyb. Opět se provede 

výpočet nového rizikového čísla a porovná se s kritickou hodnotou. V případě, že se 

realizovaná opatření u některých chyb nevedla k snížení rizikového čísla pod kritickou hodnotu, 

navrhne tým nová a účinnější opatření a celý postup se bude opakovat. [55] 

V podniku se při zavádění různých změn potýkáme s nejzávaznějším problémem, a tím jsou 

samotní zaměstnanci a jejich odpor ke změně. Nastávají situace, kdy zaměstnanci vidí změnu 

jako motivaci k lepšímu, ale to je bohužel spíše vzácností.  

Nejčastějšími důvody, které zaměstnanci vidí při zavádění požadavků změny, jsou:  

- změna nebude mít efekt; 

- o tuto změnu jsme se již neúspěšně pokusili;  

- to, co chcete měnit, už děláme;  

- je to zbytečně nebezpečné;  

- nepomáhá nám to s vyřešením našeho problému; 

- bude to vyžadovat příliš úsilí;  

- vyřeší to méně, než to přinese problémů. 

Zaměstnanci mají převážně odpor vůči změně, při které pociťují možnost ohrožení jejich 

pracovního života. Mohou mít také částečně dojem, že se s novými věcmi nebudou schopni sžít 

a vyrovnat. Zaměstnanci mohou zazlívat managementu, že změnu, do které je nutí, je v jejich 

prospěch a ne ve prospěch zaměstnanců, kdy management může mít postranní úmysly. Ne vždy 

zájmy podniku jsou ruku v ruce se zájmy jednotlivce. [5] 

Přestože se metoda Poka Yoke jako změna zavádí nejčastěji na výrobní zařízení nebo 

mechanismy, zaměstnanci jsou touto změnou také velmi ovlivněni.  Často dochází k tomu, že 

například musí pozměnit a třeba se i naučit jiný způsob obsluhy stroje než doposud. Je tedy 

nutné, aby manažer dohlédnul, že změny zaměstnanci přijímají. [8] 
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Aby nedocházelo k odporu při zavádění metody Poka Yoke  jako změny do výrobního procesu, 

je v podniku velmi důležitá komunikace s pracovníky. Je nutné vysvětlit vize změny, která má 

nastat, a to tak aby ji porozuměli všichni zaměstnanci, kterých se bude týkat. Mělo by být jasné, 

kdo je jejím aktérem, co komu přinese a jak ji podnik plánuje dosáhnout. Pro úspěšné zavedení 

změny je důležité zapojit do všech fází její implementace co nejvíce lidí, posilovat jejich 

pravomoce a naučit je také tyto pravomoce přijímat, tím se změna stane i jejich změnou. [8]  

Další motivací jak přesvědčit zaměstnance, aby zavedenou metodu Poka Yoke skutečně 

využívali a respektovali, může být finanční ohodnocení, pochvala, uznání. V průběhu realizace 

opatření Poka Yoke jako změny je důležité, aby manažer podal informace o dosažených 

úspěších této metody. Tím zaměstnancům dokáže, že zavedení metody Poka Yoke je prospěšná 

pro obě strany a nebyla jejich práce zbytečná. Jestliže se prokáže i po realizaci, že zavedení 

opatření metody Poka Yoke bylo účinné, může tento úspěch vyvolat zájem hledat další 

příležitost ke zlepšení a připravit tak zaměstnance na možnost zavedení preventivních forem 

Poka Yoke. [8] 

2.1.5 Popis a dokumentace 

Tato fáze je významově stejná jako pátý krok „control“, jehož cílem je ověření účinnosti 

metody a sepsání závěrečné zprávy výsledků. Hlavním úkolem závěrečné zprávy je 

vyhodnocení celkové efektivnosti a účinnosti celého procesu zavedení Poka Yoke. V této 

zprávě by měl být popsán postup řešení problému, který by měl zahrnovat i veškeré analýzy, 

rozbory a zkoumání, které byly řešeny v jednotlivých fázích. Cílem je tedy dokumentovat 

veškeré zkušenosti, kterých tým nabyl při aplikaci jednotlivých modelu. Toto know - how 

potom lze efektivně využít pro podobné situace. Je nutné uvést do zprávy například problémy, 

které se nepodařilo vyřešit. Také jsou součástí závěrečného hodnocení různá uznání nejen 

týmové práce, ale i ocenění individuálních příspěvků. Forma ocenění záleží na možnostech a 

na přístupech dané organizace.  
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI  

V této kapitole bude popsán podnik, ve kterém byla diplomová práce zpracována. 

3.1 Charakteristika společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. (viz obr. 8) je největším českým výrobcem 

svařovaných trubek a profilů. Je společností, která působí na trhu již 97 let a v současné době 

zde pracuje přibližně 380 zaměstnanců. [27]  

 

 

 

 

 

  

3.2 Předmět podnikání  

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. se zabývá výrobou a prodejem 

podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů uzavřených, trubek a tenkostěnných 

profilů otevřených. Většina těchto výrobků nachází uplatnění především ve strojírenském a 

stavebním průmyslu, kde je plně uplatněna jejich nízká hmotnost a možnost vedení různých 

médií. [27]  

V současnosti je výroba soustředěna ve dvou hlavních výrobních provozech: rourovně a 

profilovně. Pro podporu plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu společnost 

zajišťuje řadu dalších činností, a to v oborech dopravy, energetiky a údržby. Kalibrované a 

přesné trubky jsou využívány v automobilovém průmyslu. Výroba je dále rozšířena o 

silnostěnné profily. [27] 

Obr.  8 Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s.  
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3.3 Výrobní program 

V současné době je výrobní program firmy následující [30]: 

- Ocelové podélně svařované závitové trubky 

 jmenovité světlosti DN 10 až DN 100 s povrchem černým, lakovaným a žárově     

            pozinkovaným 

- Ocelové podélně svařované trubky hladké 

 vnějšího průměru 10 až 150 mm 

- Přesné ocelové trubky tažené se zvýšenou přesností o vnějším průměru 10 až 120 

mm 

- Ocelové trubky svařované přesné kalibrované 

 o vnějším průměru 8 až 70 mm 

- Ocelové tenkostěnné profily uzavřené 

 s maximálními rozměry výšky 100 mm a šířky 120 mm 

- Tenkostěnné ocelové profily otevřené za studena válcované 

 s maximálními rozměry výšky 150 mm a šířky 400 mm 

- Trubky a profily z pozinkovaných a otevřené profily z povlakovaných pásků 

- Ocelové trubky pro hořlavá média 

3.4 Budování QMS (historie, současnost a budoucnost) 

Společnost byla certifikována jako jedna z prvních v České republice dle normy EN ISO 9001 

v roce 1994. V roce 2001 pak podle EN ISO 14001. Poté následovalo sjednocení obou systémů 

a byl vytvořen Integrovaný systém managementu. V roce 2007 byl systém managementu 

kvality rozšířen o systém podle normy ISO/TS 16 949. V roce 2010 byly doplněny certifikáty 

pro oblast, která se týká bezpečnosti a ochrany zdraví dle normy BS OHSAS 18001. [27]   
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4 ANALÝZA VYBRANÝCH POKA YOKE VE SPOLEČNOSTI 

Ve společnosti bylo uskutečněno několik aplikací Poka Yoke, ty budou dále analyzovány na 

základě postupného sledování výrobního procesu ve firmě ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a. s. Dalšími zdroji informací, které posloužily k analýze, byly konzultace s odborníky 

firmy, kteří zodpovídají za provoz dílčích výrobních úseků. Zde jsou 3 nejdůležitější Poka 

Yoke, která ovlivňují výrazně kvalitu výroby:  

1) pravidelná kontrola délky trubky 

2) časovač se signalizátorem pro vytažení boderizačního koše 

3) senzor pro zachycení příčného sváru 

Názvy jednotlivých Poka Yoke byly zvoleny tak, aby vystihly co nejlépe technologickou funkci 

ve výrobě. Stávající aplikace Poka Yoke ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a. s. se zaváděly na základě připomínek firmy Renault, které zmínila ve své závěrečné 

zprávě na základě výsledků z audiu. Týmem APQP byl vypracován akční plán nápravných 

opatření, kde jedním z bodů bylo navrhnout Poka Yoke do procesu výroby. Tým APQP podal 

výrobě několik návrhů. Výroba vybrala ekonomicky nejlevnější, ale zároveň nejrychleji možné 

realizované návrhy a ty se aplikovaly do praxe. Zavedené metody Poka Yoke se poslaly do 

společnosti Renault jako důkaz o realizaci nápravných opatření. 

4.1 „Kontrola délky trubky“ 

Všechny stroje mají již od výrobců zavedeny měřící systémy pro zajištění požadované délky 

trubek. Svařovací linky mají tento měřící systém na pilách a dělicí centra je mají součástí 

softwaru. Do tohoto systému na dělící lince Rattunde dříve musel pracovník zadat požadované 

rozměry dle výkresů, které by daná trubka měla mít, což bylo pracné a časové nákladné. 

Bohužel zde bylo také riziko, že se zaměstnanec splete a zadá nesprávný rozměr do tohoto 

systému a tím by došlo k velkým ztrátám způsobeným výrobou trubek, které nemají 

požadovaný rozměr. 

Na základě toho byla v lednu roku 2011 zavedena do systému tzv. „paměť“, která je nastavena 

tak, aby zaměstnanec nemohl nahrávat žádné rozměry, pouze si vybere z uložených nastavení 

(viz obr. 9). To znamená, že si zaměstnanec najede na projekty uložené v paměti systému, 

vybere si jméno zákazníka, který je uveden na průvodce balíku a zvolí číslo daného dílu. Jestliže 
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se mu zobrazí dané informace o rozměrech a délkových tolerancích trubky, pak je 

pravděpodobnost, že daný díl může dělit na této lince. Povinností pracovníka je porovnat tyto 

rozměry s výkresem nebo kontrolním plánem, že jsou parametry zadány správně. Pokud tomu 

tak je, potvrdí volbu a spustí výrobu, kdy dojde nejprve k uvolnění prvního kusu, aby se ověřilo, 

zda daná trubka opravdu odpovídá zadaným parametrům. Jestliže se však při zadání čísla dílu 

zobrazí, že daný díl není nalezen, znamená to tedy, že není v paměti nahrán a pracovník nemůže 

provést dělení na této lince. Poté se musí obrátit na svého nadřízeného, nejlépe z úseku IT. 

Jedná se o kontaktní typ Poka Yoke s funkcí prevence. Slouží k tomu, aby pracovník nemusel 

pracně a dlouze zadávat rozměry do systému, kdy by mohl udělat lehce chybu při zadávání 

těchto údajů a zároveň pokud v paměti nenajde číslo daného dílu, tak zaměstnanec ví, že nesmí 

provést na tomto stroji dělení a stroj se nespustí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  9 Zavedené Poka Yoke na dělicí lince Rattunde [27] 
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4.2  „Časovač se signalizátorem pro vytažení boderizačního koše“ 

V červnu roku 2012 bylo zavedeno na základě připomínek z auditu Poka Yoke na boderizační 

lince (viz obr. 10). Cílem tohoto Poka Yoke  je zajištění správné doby ponoru trubek v chemické 

lázni. Opatřením byla instalace časovače se signalizátorem, který upozorní operátora tím, že 

začne blikat. Operátor přijde k danému boderizačnímu koši a mezitím si připraví další balík, 

který vymění za původní po zvukovém signále. Jedná se o kontaktní typ Poka Yoke, který má 

funkci varování. To znamená, že operátor je přítomen u boderizačního koše a po signálu tento 

koš vytáhne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  10 Zavedené Poka Yoke na boderizační lince [27] 
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4.3 „Senzor pro zachycení příčného sváru“ 

Firmě ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. jsou dodávány svitky, které mají 27 tun. 

Pro snadnější manipulaci na výrobních linkách si sama firma tyto svitky dělí na několik 

menších. Po jednom jsou dodávány na výrobní linku, kde se z nich svařují trubky a profily. 

Svitky jsou opět na této výrobní lince svařovány dohromady, aby nedocházelo k přerušení 

výroby, než se navine nový svitek. Zároveň, aby nedocházelo k tomuto přerušení výroby, 

během toho než se svitky k sobě opět navaří, se používá zásobník, kdy může být na tomto 

zásobníku namotáno 10 až 20 svitků dopředu. Po svaření dvou svitků k sobě je provedeno i 

označení příčného sváru červenou barvou. Schéma zařízení, kde jsou zobrazeny a popsány 

jednotlivé operace, jak jdou za s sebou, (viz obr. 11).  

Zachycení označeného příčného sváru je zajištěno pomocí nového optického senzoru, který 

reaguje na místo, které je označené červenou barvou (viz obr. 12) a oznámí operátorovi vstup 

do procesu tvářecí linky. Operátor poté musí nadzvednout svařovací nůž, protože kdyby jim 

příčný svár prošel, tak by došlo k jeho zničení a vznikla by velká škoda. Jedná se o Poka Yoke 

o kontaktního typu s funkcí varování, kdy operátor po signálu provede vytřídění do NOK tašky 

a mělo by dojít k zamezení úniku trubek s příčným svárem do OK výroby. 

Na základě reklamací, které dokládaly, že se v balících vyskytují příčné sváry, bylo zavedené 

nové nápravné opatření. Toto opatření spočívá v tom, že při navaření dvou svitků k sobě dojde 

zároveň i k umělému vytvoření vady (viz obr. 13), které spočívá v navrtání tří děr. Poté opět 

dojde k označení příčného sváru červenou barvou a následuje automatické třídění, které je 

spojeno s defektoskopickou kontrolou sváru. Tato kontrola spočívá v tom, že při detekci uměle 

vytvořených děr je brána tato část za vadnou a dojde k automatickému třídění do NOK tašky 

bez zásahu lidského činitele. Tím, že byla zavedena defektoskopická linka na stroj, je 

kontrolováno 100% výrobků a je tak zamezeno možnosti úniku sváru do OK výroby. 

Obr. 11 Základní výrobní cyklu podélně svařované za studena tvářené trubky a profilu [27] 
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Obr. 12 Poka Yoke senzoru pro zachycení sváru [27] 

Obr. 13 Zobrazení uměle vytvořených vad (děr) [27] 
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5 NÁVRHY NOVÝCH APLIKACÍ POKA YOKE 

V této kapitole budou popsány návrhy implementace Poka Yoke, které vznikly v rámci této 

diplomové práce ve firmě ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. Velice účinným 

zdrojem informací byly konzultace s odbornými pracovníky firmy, kteří zároveň odpovídali za 

dílčí výrobní úseky.  

Návrhy Poka Yoke, které by vedly k odstranění možnosti vzniku chyb resp. vad, jsou:  

- Poka Yoke zamezující zaměnitelnosti válců 

- Poka Yoke předcházející zaměnitelnosti a ztrátě průvodek 

5.1 Poka Yoke zamezující zaměnitelnosti válců 

Firma používá metodu svařování trub a profilů za studena, při níž dochází pouze ke změně tvaru 

průřezu. Síla stěny zůstává stejná, je dána vstupním rozměrem pásu. Výroba je prováděna na 

strojním zařízení, spojujícím jednotlivé technologické operace v jednu přímou linku. K výrobě 

svařovaných, za studena přesně kalibrovaných trubek, se používá pásová ocel válcovaná za 

studena nebo ocel válcovaná za tepla mořená. Vysoké rozměrové přesnosti se dosahuje 

kalibrováním za studena v lince. Kalibrací vnějšího průměru trubky dostáváme požadované 

rozměry a tolerance. K dělení na výrobní délky se používají kotoučové pily. Válečkovým 

dopravníkem jsou podělené trubky dopraveny do sběrného koryta, odkud jsou jeřábem 

převezeny na balicí banky, zabaleny a opět jeřábem převezeny a uloženy do sloupových 

stojanů.  

5.1.1 Charakteristika problému 

K záměně válců dochází převážně u nově přijatých zaměstnanců nebo brigádníků. Ačkoliv jsou 

na válcích uvedeny údaje, zda se jedná o horní, dolní nebo boční díl a jakou má velikost, 

bohužel tyto údaje nejsou přehledné, (viz obr. 14). Noví zaměstnanci, kteří nemají dostatek 

zkušeností a znalostí nepoznají, že k záměně válce došlo. Tato chyba může vést k výrobě 

trubek, které nebudou odpovídat požadovaným parametrům a vlastnostem. Nastane-li tato 

situace a nedojde-li ihned k jejímu odhalení, může to mít fatální následky, jelikož se jedná o 

hromadnou výrobu celé řady trubek.   
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5.1.2 Návrh postupu implementace 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé kroky navrhované metodiky (viz kapitola 2), které byly 

aplikovány při navrhování tohoto Poka Yoke. 

1. Identifikace všech potenciálních rizik 

Na základě odborné konzultace s pracovníkem kvality bylo rozhodnuto, že by bylo vhodné 

navrhnout opatření Poka Yoke, které by zabránilo riziku záměny například horního válce za 

spodní. Poté by mohlo dojít k výrobě trubek, které by nesplňovaly zákazníkem stanovené 

rozměry, což by mohlo dále vést k rizikům ztráty dobrého jména firmy, zákazníků a také 

k velkým finančním nákladům.  

2. Zdůvodnění vhodnosti aplikace metody Poka Yoke  

Při záměně válců by došlo ke vzniku chyby, která může vzniknout náhle a nepředvídaně, proto 

tuto chybu lze definovat jako náhodnou. Tomuto druhu chyby lze zamezit pouze 100 % 

kontrolou a je tedy možné použít Poka Yoke k zabránění vzniku této chyby. 

3. Volba řešení formy Poka Yoke 

V tomto případě by se jednalo o formu Poka Yoke, která by mohla snížit riziko záměny válců 

nebo zavést metodu Poka Yoke, která by tuto možnost vzniku chyby zcela vyloučila. Na 

základě této problematiky byly navrženy následující tři Poka Yoke:  

a) Zavedení nového značení válců proti zaměnitelnosti 

Jedním z možných řešení by bylo zavedení nového a přehlednějšího značení na válcích (viz 

obr. č. 15). Dále by se mělo provést proškolení nových zaměstnanců, brigádníků se zaměřením 

na nové značení válců a na chybu, která by mohla nastat. Jednalo by se, ale o řešení, které by 

nezaručilo 100 % účinnost, protože lidský faktor nelze zcela odstranit. Tento návrh nebyl 

akceptován a na základě tohoto rozhodnutí bylo navrženo další opatření na zlepšení (viz b).  



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhované opatření bylo zamítnuto zástupci výroby a pracovníky ekonomického oddělení. 

Hlavním důvodem bylo to, že není vhodné provést značení na jednotlivých válcích, protože 

není ekonomicky výhodné, aby se pro každý výrobek používala samostatná sada válců. To 

znamená, že sada válců se nepoužívá jen pro jeden vyráběný rozměr, ale dochází k jejich 

kombinaci. Vyrábí se trubky v rozpětí vnějších rozměrů trubek od 8 mm do 30 mm a síly stěny 

od 0,5 - 2,0 mm a profilů od 10 x 10 mm až 20 x 20 mm. Proto tedy není vhodné provést značení 

Obr. 14 Nepřehledné značení válců 

Obr. 15 Nové přehledné značení na válcích 
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válců, které by bylo specifické pouze pro opracování výrobu určitého rozměru. Na základě 

tohoto zamítnutí opatření byly navrženy další dva Poka Yoke. 

b) Zavedení modifikovaných pracovních předpisů pro instalaci válců 

Předpisy pro instalaci válců dávají instrukce, jak se má celá sada válců nainstalovat tak, aby 

nedošlo k jejich záměně. Po kontrole původních předpisů pro instalaci válců v provoze, podle 

kterých se doposud pracovalo (viz obr. 16) bylo zjištěno, že by se opatření proti záměně válců 

dalo aplikovat přímo na tyto předpisy pro instalaci válců. Toto opatření spočívá ve vylepšení a 

visuální úpravě těchto předpisů se specifickými symboly (viz obr. 17), které jsou také umístěny 

na válcích. Obsahem těchto modifikovaných předpisů pro instalaci neboli upnutí válců do 

stojanů je rozpis v jakých vzdáleností se mají válce nacházet, jak má být široká a vysoká 

podložka a jaká má být mezi nimi vzdálenost. V případě, že pracovník zamění válce, pak 

nebudou vlastnosti těchto válců korespondovat s informacemi uvedenými v předpisech pro 

instalaci těchto válců.  

Zde jsou uvedeny rozdíly mezi původním a modifikovaným přepisem pro instalaci neboli 

upnutí válců do stojanů: 

Původní předpis pro instalaci válců 

a) Pouze psán rukou, musel se kopírovat a fyzicky donést ke stroji. Pro každou novou 

výrobu nová kopie předpisu pro instalaci válců. 

b) Případě jiného značení válce předpis pro instalaci válců neurčuje přesnou polohu na 

stroji. 

c) Není uvedena světlost válcovacích stolic. 

d) Nejsou uvedené obrázky pro správné seřízení. 

e) Nejsou zde uvedené parametry pro správný vypočet tahu stroje.  

f) Není zohledněn měnící tvar profilů se  ve svislé rovině. 

 

Modifikovaný předpis pro instalaci válců 

a) Má digitální podobu (+ záloha vytištěná). Dostupnost po podnikové interní síti  

b) V jednom sloupci (sloupec s hlavičkou „válec č.“) je značení válce a druhém sloupci 

(sloupec s hlavičkou „do stojanu číslo“) je přesná pozice válce ve stroji  
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c) Ve sloupci „ světlost stroje“ je uvedena světlost stroje z důvodu ověření správnosti 

hodnot stavěcích kroužků.   

d) Jsou uvedené obrázky pro správné seřízení. 

e) Ve sloupci „kalibr. prům.- prům. válce“ jsou uvedené parametry pro nastavení a vypočet 

jednotlivých tahů stolic. 

f) Ve sloupci „korekce pro tvar“ je zohledněn měnicí se tvar profilu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 16 Původní předpis pro instalaci válců [27] 
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Obr. 17 Modifikovaný předpis pro instalaci válců [27] 
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4. Ověření návrhu a jeho realizace 

Tento návrh nových upínacích lístků byl akceptován a po implementaci tohoto opatření 

proběhla měsíční verifikace, která prokázala, že je toto opatření účinné. Od 1. 01. 2015 nebyla 

vystavena žádná reklamace týkající se výroby trubek jiných rozměrů z důvodu záměny válců.  

Ekonomické vyhodnocení nákladů spojených s rizikem záměny válců 

Před zavedením tohoto opatření byly vyhodnoceny náklady za čtvrtletí, kdy bylo přijato osm 

reklamací v důsledku záměny válců (viz tab. 8). Zavedením tohoto opatření se dosáhlo 

nulových nákladů spojených se zaměnitelností válců, které činily v přepočtu na jednu reklamaci 

cca 1 550 €, kdy u osmi reklamací za jedno čtvrtletí činily tyto náklady celkem 12 400 €. 

5. Popis a dokumentace 

Konečným krokem po realizaci tohoto řešení bylo sepsání závěrečné zprávy, obsahující 

vyhodnocení celkové efektivnosti a účinnosti zavedení nových upínacích listů. V této zprávě 

byl zároveň popsán postup řešení problému. Cílem zprávy je dokumentovat zkušenosti, kterých 

bylo aplikací tohoto řešení nabyto. 

 

 

 

Tab.  8 Zobrazení nákladů za čtvrtletí vzniklých v důsledku záměny válců 
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c) Měření trubek pomocí laserových skenerů  

Cílem tohoto návrhu je zavedení laserových skenerů, které by byly umístěny na lince, kde může 

dojít k záměně válců. Naprogramované skenery mohou být vybrány pro běžné měření, pro 

integrátory jsou dostupné modely pro vlastní programování. Laserové skenery jsou 

bezkontaktním typem Poka Yoke s funkcí varování. Při detekci trubky, která nesplňuje 

požadovaný rozměr, podá operátorovi varovný signál. Na obrázku 18 je zobrazen laserový 

skener i se svými součástmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto laserové skenery však musí splňovat určitá kritéria, kterými jsou: 

- měření trubek v rozmezí od 2 mm - 100 mm  

- kontinuální měření všech vyrobených trubek zaručující 100 % kontrolu 

- rychlost měření by měla odpovídat rychlosti svařování, které je 35m/min - 100m/min 

Dříve proběhla ve výrobním procesu zkouška měření ultrazvukovým snímačem Ultrasonic, ale 

z důvodu vysokých nákladů a nepřesností stroje vlivem prašnosti a různých emulzí, které 

ovlivnily toto měření, se od tohoto návrhu ustoupilo. Společnost ArcelorMittal Tabular 

Products Karviná a. s. však vyvíjí stále lepší a lepší výrobky, a proto se rozhodla, že návrh 

zavedení laserových skenerů začlení do plánu investic budoucích let.  

Obr. 18 Laserový skener s popisem jednotlivých částí [58] 
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5.2 Poka Yoke předcházející zaměnitelnosti a ztrátě průvodek 

Firma si pro snadnější manipulaci na výrobních linkách sama dělí 27 tunové svitky na několik 

menších. Tyto menší svitky jsou jednotlivě navíjeny a dodávány na výrobní linku, kde jsou zase 

svařovány k sobě (viz kapitola 4.3). Svitky jsou odebírány a navíjeny ze sad, které tvoří krajní 

a střední části svitků.  Při navíjení musí pracovníci sejmout ze svitku průvodku a načíst její 

čárový kód do PC systému. Při načtení průvodek ve správném pořadí, v jakém jsou jednotlivé 

části svitku navíjeny, umožní lepší dohledatelnost příčiny vzniku vady na výrobku. 

5.2.1 Charakteristika problému 

V tomto případě se jedná o problém, kdy zaměstnanci nemají zavedený přesný systém 

uspořádání průvodek v daném pořadí, jak by se měly zadávat do počítače. Průvodky jsou 

sejmuty ze svitků a pokládány různě na stůl (viz obr. 19), tehdy může dojít k záměně. V případě, 

že se pak objeví nějaká závada, víme, kde hledat možnou příčinu této vady, a to na základě 

právě načtení průvodky do počítače ve správném pořadí, ze které lze vyvodit, o jaký díl svitku 

se jedná. Každá průvodka totiž obsahuje údaje, z které části svitku je daný materiál a pak lze 

lepe vyvodit, o jakou chybu se může jednat. Krajní svitky mohou mít jiné vlastnosti na kvalitu, 

než svitky prostřední (viz obr. 20). Je to dáno i tím, že krajní části mohou být snadněji 

poškozeny při přepravě. Tato záměna např. krajní části svitku za střední, může vést k dlouhému 

hledání příčiny tam, kde není, což je náročné jak na čas, tak i na finance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 19 Zobrazení současného nevhodného způsobu pokládání 

průvodek na stůl před načtením do PC systému 
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5.2.2 Návrh postupu implementace 

V této kapitole jsou opět popsány jednotlivé kroky navrhované metodiky (viz kapitola 2), které 

byly aplikovány při navrhování tohoto Poka Yoke. 

1. Identifikace všech potenciálních rizik 

Při současném způsobu sejmutí průvodek ze svitků a jejich nevhodném způsobu pokládání na 

stůl hrozí riziko, že dojde ke ztrátě průvodek nebo k načtení průvodek do PC systému ve 

špatném pořadí, což by mohlo značně zkomplikovat nalezení opravdové příčiny, která může 

například za poškozený produkt. Proto opět na základě odborné konzultace bylo rozhodnuto 

zavést opatření, které by zamezilo možnosti ztráty a záměny průvodek. To by vedlo nejen k 

usnadnění práce při hledání opravdové chyby, která mohla způsobit poškození na svitcích, ale 

také k snížení nákladů vynaložené na různé analýzy příčin poškození, kdy by mohlo jít 

například o poškození svitku přepravou nikoli chybou ve výrobě trubek. 

 

Obr. 20 Zobrazení tří částí svitku, kde krajní svitky jsou znatelně poškozeny 
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2. Zdůvodnění vhodnosti aplikace metody Poka Yoke  

I v tomto případě se jedná o náhodné chyby způsobené nahodile. Bude tedy i zde zavedena 

metoda Poka Yoke, která zamezí tomu, aby byly průvodky zaměňovány.  

3. Volba řešení formy Poka Yoke 

Volba formy Poka Yoke by měla být takového charakteru, aby se zamezilo ztrátám průvodek a 

nebylo možné průvodky jednotlivých částí svitku načíst do PC systému v jiném pořadí, než 

v jakém jsou opravdu navíjeny.  

V rámci této problematiky byly navrženy následující dvě Poka Yoke: 

a) Zavedení bodáku do procesu  

Jedním z navrhovaných řešení je bodák, (viz obr. 21), na který by se průvodky napichovaly 

v daném pořadí, a tím by se zajistilo, že průvodky budou načteny do počítačového systému ve 

správném pořadí a bude zřejmé, který svitek je právě namotáván. Zároveň by se pomocí bodáku 

zabránilo případnému ztracení průvodky ze stolu. 

 

 

 

 

 

b) Zavedení QR kódů do průvodek 

Zavedení QR kódu do průvodek je bezkontaktním typem Poka Yoke s funkcí prevence proti 

načtení průvodky z jiné části svitku než která je navíjena. QR kód má podobnou funkci jako 

běžný čárový kód, který se dá strojově přečíst, a lze podle něj danou věc rychle identifikovat. 

Liší se odlišným způsobem zakódování a počtem znaků. Zatímco čárový kód pojme 12 cifer, 

Obr. 21 Bodák na napichování průvodek 

v daném pořadí 
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QR kód je schopen uložit až 4300 znaků. Informace je kódována pomocí bílých a černých 

čtverečků, které jsou uspořádány do matice (viz obr. 22).  

Do QR kódu lze uložit jakoukoliv textovou informaci. V našem případě by se informace týkala 

toho, o jakou část svitku se jedná, zda o levou, pravou či střední. Při načtení QR kódu 

umístěného v levém dolním rohu průvodky (viz obr. 23) do počítačového systému se zobrazí 

zpráva, ze které by bylo zjevné, o kterou část svitku se jedná (viz obr. 24). Zaměstnanec by na 

základě této informace tlačítkem stvrdil či zamítl, zda je namotáván opravdu svitek z uvedené 

části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 QR kód s odkazem 

Obr. 24 Ukázka použití QR kódu 

Obr. 23 Průvodka se zavedeným QR kódem 
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Dalším navržením jak dosáhnout ještě větší efektivnosti na této lince je zvolit jiný systém pořadí 

navíjení svitků. Nejprve by se navíjely pravé části svitků až do vyčerpání, dále by se provedlo 

seřízení stroje a pokračovalo by se v navíjení středních částí svitků a nakonec levých částí. 

Tímto systémem by se zvýšila výkonnost stroje, využití čistého pracovního času, snížil by se 

počet přestaveb na dané lince a počet seřízení strojů. V budoucnu se uvažuje o zavedení QR 

kódu do průvodek a nového systému navíjení svitků, a to také z důvodu toho, že společnost 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s. spolupracuje s francouzskými společnostmi, které 

navrhly zavést identifikaci na lince, kde probíhá navíjení svitků. A toto navrhované řešení by 

tento požadavek splnilo. Momentálně se QR kódy instalují a ve spolupráci s oddělením IT se 

na tomto opatření pracuje a testuje se ve výrobě.  

QR kódy byly v nedávné době také zavedeny na expedičních lístcích na základě požadavku 

společnosti Wolksvagen, která vyžaduje, aby QR kódy obsahovaly tyto údaje: datum, hodinu, 

číslo zaměstnance a také číslo jejich výrobku. Pokud expediční lístek nemá QR kód je za to 

společnost penalizována.  

4. Ověření návrhu a jeho realizace 

Z výše zmíněných Poka Yoke byl dosud zaveden bodák, o jehož použití byli operátoři důkladně 

proškoleni a při reklamaci v roce 2015 se díky tomuto opatření dal zpětně dohledat původní 

svitek. Po konzultaci s pracovníky ve výrobě bylo zjištěno, že zavedení bodáku má na ně velký 

psychologický dopad. Jelikož se jedná o automotive business, přichází do provozu téměř denně 

zákaznické audity a to má velký vliv na pracovníky, aby dodržovali použití bodáku, jak by měli. 

To se dá jednoduše zjistit z  výrobního čísla, které obsahuje každá průvodka. Na základě 

vzestupnosti koncové číslice výrobního čísla se dá vyvodit pořadí daných svitků tak, jak šly 

za sebou. Pokud je zjištěno, že operátor nemá průvodky na bodáku napíchnuty ve správné 

pořadí, může být ihned penalizován. Lidé měli nejprve vůči tomuto opatření averzi, ale 

postupem času si zvykli a zjistili, že jim to usnadní práci. Z ekonomického hlediska toto řešení 

nelze vyhodnotit, ale je velkým přínosem z hlediska efektivnosti při práci se svitky (viz tab. 9).  
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5. Popis a dokumentace 

Po úspěšné aplikaci bodáku do provozu byla sepsána závěrečná zpráva, ve které je definován 

postup řešení tohoto problému, vyhodnocení silných a slabých stránek opatření a zkušeností, 

kterých firma nabyla.  Dále je zde zmíněno doporučení, že na této lince bude v brzké době 

aplikováno Poka Yoke v podobě tištění QR kódu na průvodky a nový systém načítání průvodek 

do PC systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.  9 Silné a slabé stránky zavedení bodáku do výroby 



 

73 

 

ZÁVĚR 

 
V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny vztahy mezi změnami a inovacemi ve vazbě 

na metodu Poka Yoke. Z hlediska různých definic a členění změn bylo zjištěno, že Poka  Yoke 

je typem provozních změn, které se týkají dílčích změn procesů, technologií nebo změn v 

průběhu projektů. Na základě definic inovací a jejich členění se došlo k závěru, že inovací může 

být jakákoliv změna zavedená do vnitřní struktury podniku. Z toho lze tedy usoudit, že Poka 

Yoke je jak změnou, tak i zároveň inkrementálním typem inovace, která spočívá v malých 

zlepšeních využívající kvalifikaci stávajících pracovníků.  

V další kapitole byla zformulována teoretická východiska řešené problematiky včetně významu 

Poka Yoke v rámci štíhlého, agilního a kombinace agilního a štíhlého přístupu. Posledním 

krokem teoretické části bylo navržení komplexní metodiky zavádění Poka Yoke, které by plnilo 

funkci prevence proti vzniku možných potencionálních chyb v procesu využívající kombinace 

agilního a štíhlého přístupu.  

První kapitola praktické části byla věnována charakteristice společnosti ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a. s. Druhá část byla zaměřena na analýzu vybraných Poka Yoke, které již 

byly ve firmě zavedeny. V rámci této diplomové práce byly navrženy Poka Yoke, které by 

zabránily záměně válců při tváření trubek za studena, záměně pořadí průvodek při načítaní do 

PC systému a jejich ztrátám z pracovního stolu. 

V současné době firma zavedla navrhované Poka Yoke modifikovaných předpisů pro instalaci 

válců do stojanů, o kterých byli zaměstnanci proškoleni. Tyto modifikované předpisy pro 

instalaci válců jsou vizuálně přehlednější než původní a dávají jasné instrukce, jak by se měla 

celá sada válců nainstalovat do stojanů. Z ekonomického hlediska bylo zavedení tohoto opatření 

účinné, neboť se dosáhlo nulových nákladů na vady, které by byly způsobené záměnou válců. 

Společnost v rámci vývoje nových a lepších produktů uvažuje i o dalším návrhu, které se týká 

laserových skenerů, které by byly umístěny na lince a detekovaly by jakoukoli odchylku od 

požadovaných rozměrů trubky. Společnost ArcelorMittal Tabular Products Karviná a. s. se tedy 

rozhodla, že návrh na zavedení laserových skenerů začlení do plánu investic budoucích let.  

V rámci návrhů týkajících se zaměnitelnosti průvodek při načítání do PC systému byly 

navrženy dvě formy Poka Yoke. Jedním z opatření, které firma zavedla do provozu, je bodák, 

který zajišťuje, aby nedocházelo k záměně a ztrátám těchto průvodek. Přínosem tohoto opatření 
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bylo usnadnění práce, lepší přehlednost, zamezení ztrátám průvodek a přenesení většího podílu 

zodpovědnosti na zaměstnance za proces.  

V blízké době bude realizován i druhý návrh, kterým je vtištění QR kódu do průvodek a načítání 

průvodek v novém pořadí do PC systému. Tyto QR kódy při načtení zobrazí zprávu, o jakou 

část svitku se jedná a nedojde tím k jejich záměně. Momentálně se QR kódy instalují a ve 

spolupráci s IT oddělením se na tomto opatření pracuje a testuje se ve výrobě. 
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