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Anotace 

Štíhlou výrobu nelze chápat jako samoúčelné redukování nákladů. Její primárním cílem 

je snaha o maximalizaci přidané hodnoty pro zákazníka. Toto bude možné jen při 

neustálém zlepšování podnikových procesů, které bude zaměřováno na zvyšování 

produktivity, kvality, zkracování času zpracování a rozvoje inovací. Principy štíhlé 

výroby, které vznikly v podmínkách automobilového průmyslu, však nelze jen 

okopírovat a aplikovat do jiných oblastí. Vždy je nutné respektovat specifika dané 

průmyslové výroby. Disertační práce se zabývá analýzou využití principů štíhlé výroby 

v podmínkách hutní výroby a navazujících procesů zpracování kovů. V současné době 

existují desítky možných řešení v oblasti zavádění principů štíhlé výroby. Můžeme se 

také setkat s obrovským množstvím používaných nástrojů a metrik. Řada z nich je však 

využitelná pouze v oblasti sériové výroby. Cílem práce je na základě provedené analýzy 

ve třech výrobních subjektech, navrhnout optimální metodiku pro implementaci a 

využívání principů štíhlé výroby v uvedených segmentech průmyslu. Vytvořená 

metodika by pak měla plně respektovat daná specifika a charakter odvětví. 

 

Klíčová slova: řízení, výroba, optimalizace, náklady, proces 

 

 

 

Annotation 

Lean manufacturing in production can not be seen as just cost reduction. It´s primary 

goal is to maximize added value for the customer. This will be possible only while 

steady improvent of company processes which will be aimed at increasing productivity, 

quality, shortenning time of processing and development of inovations. Lean 

manufacturing principles, originated in automotive, can not be only copied and applied 

in other areas. Specifics of each industrial production must be respected. This theses 

deals analyzes use of lean manufacturing principles in steel production and further 

metal processing steps. At this time there are tens of possible solutions of streamlining 

implementation. We can also meet with huge amount of used tools and metrics. 

Numbers of them are only usefull in seriál production. The aim of these thesis is, based 

on analysis of three production subjects, to propose optimal methodics for 

implementation and use of lean manufacturing principles in stated industrial areas. The 

created methodics should then fully respect stated specifications and character of those 

areas. 
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1. ÚVOD 

Současné trendy a dynamické změny na trzích a v požadavcích zákazníků vedou 

podniky k aplikaci principů štíhlé výroby. Ze strany zákazníků je vyvíjen neustále větší 

tlak na kvalitu, rychlost a flexibilitu v dodávkách. Výrobní podniky se proto neustále 

snaží o zvyšování hodnoty pro své zákazníky a odběratele. Toto bude možné jen při 

neustálém zlepšování podnikových procesů, které bude zaměřeno na tyto aspekty: 

zvyšování produktivity, zvyšování kvality, snižování času zpracování, rozvoj inovací. 

 

Vznik principů štíhlé výroby je přímo spojen s automobilovým průmyslem. V druhé 

polovině minulého století došlo právě v této průmyslové oblasti k zásadním změnám. 

Tyto byly spojeny především s japonskými metodami a principy, které byly aplikovány 

ve společnosti Toyota. Aplikované metody umožnily japonským výrobcům vyrábět 

rychleji, efektivně a s nižšími náklady než jejich konkurenti. Celá řada světových 

výrobců osobních automobilů se snažila tyto principy využít také ve svých výrobních 

procesech. 

Principy využívané ve společnosti Toyota, založené na koncepci štíhlé výroby byly 

natolik úspěšné, že i firmy z jiných oblastí průmyslu začaly tyto využívat. První 

aplikace se týkaly výhradně výrobních procesů, především v oblastech strojírenství 

nebo textilní výroby. Postupně se koncepce štíhlé výroby rozšířila také na další oblasti 

jako jsou: potravinářská výroba, maloobchodní řetězce, bankovnictví, zdravotnictví, 

administrativa.   

 

V neposlední řadě dochází k zavádění těchto principů i v oblastech těžkého průmyslu 

jako je hutní výroba a navazující procesy. Výroba železa, zpracování kovů a následné 

přetvárné činnosti mají oproti klasické sériové výrobě řadu specifik. Ať už se jedná o 

kontinuální charakter výrobních procesů, množství vstupních surovin, nároky na řízení, 

vybavení, ale také požadavky na uspořádání výrobních prostor. Všechny uvedené 

aspekty byly dlouho označované za bariéry bránící zavedení principů štíhlé výroby. 

Univerzálnost metod a principů štíhlé výroby však umožňuje jejich využití 

v libovolných podmínkách. Současně dochází k neustále se zvyšujícímu tlaku vnějšího 

okolí, který ovlivňuje náklady výrobních podniků. Také tento faktor způsobil, že i 

výrobní podniky z oblasti těžkého průmyslu začaly hledat nástroje, které umožní 

optimalizovat jejich procesy.   

 

Je nereálné ovšem aplikovat principy štíhlé výroby jen podle určitého vzoru. Vždy je 

nutné respektovat specifika dané výroby a vnitropodnikových procesů. Tomuto poté 

musí odpovídat použité nástroje, metody, způsob implementace, systém hodnocení a 

navržené změny. Disertační práce se zabývá rozborem zavádění principů štíhlé výroby 

ve třech výrobních organizacích, které se zabývají hutními procesy a následným 

zpracováním kovů. V současné době existují desítky možných řešení v oblasti zavádění 

principů štíhlé výroby. Současně je možné evidovat velké množství používaných 

nástrojů a metrik. Řada z nich je však využitelná pouze v oblasti sériové hromadné 

výroby. Cílem práce je na základě provedené analýzy ve třech výrobních subjektech, 

navrhnout optimální metodiku pro implementaci a využívání principů štíhlé výroby. 

Vytvořená metodika by pak měla plně respektovat daná specifika a charakter odvětví. 

Detailně rozpracované cíle disertační práce jsou uvedeny v rámci kapitoly 2.  
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2. CÍL PRÁCE 

Předložená disertační práce se zabývá implementací principů štíhlé výroby. Tyto jsou 

v současné době využívány v řadě oblastí výrobních i nevýrobních. Toto však generuje 

celou řadu problémů, které vyplývají z odlišností jednotlivých segmentů výroby, 

obchodu nebo služeb. Před definováním konkrétních primárních cílů práce a jejich 

detailního rozboru se jeví jako logické, uvést důvody pro vytvoření práce s podobným 

zaměřením. 

 

Na základně studia odborných pramenů a osobních zkušeností v rámci průmyslových 

podniků, lze definovat následující důvody, pro vytvoření disertační práce se zaměřením 

na štíhlou výrobu:  

- nejednotnost ve využívání koncepce štíhlé výroby nejen v hutních podnicích, 

- neexistence optimálního postupu zavedení, 

- využívání izolovaných nástrojů a technik, které jsou ovšem používány 

nesystémově a nekoncepčně, 

- neexistence komplexního hodnotícího systému dosaženého pokroku, který by 

syntetizoval jednotlivé dílčí ukazatele. 

 

Na základě uvedeného předmětu práce a současného stavu poznání, jsou 

definovány dílčí a hlavní cíle disertační práce. Dílčí cíle práce lze shrnout do těchto 

bodů: 

 

- analyzovat současné trendy a koncepce ve využití principů štíhlé výroby, 

- vymezit klíčové parametry štíhlé výroby, 

- zpracovat rešerši odborné literatury, týkající se často využívaných nástrojů, 

- realizovat tři případové studie ve výrobních podnicích, se zaměřením na 

slévárenskou, strojní a tvářecí výrobu, 

- posoudit současný stav využívaní principů štíhlé výroby a používaných nástrojů, 

- porovnat přistup k využívání principů štíhlé výroby v odlišných výrobních 

podmínkách. 

 

Hlavní cíle disertační práce jsou pak tyto:  

 

- vytvořit rámec metodiky pro implementaci principů štíhlé výroby, 

- navržený postup rozpracovat do konkrétní podoby, která bude obecně využitelná 

ve výrobních podnicích, 

- vytvořit systém ukazatelů pro hodnocení dosaženého pokroku, 

- vytvořit metodiku hodnocení aktuálního stavu štíhlé výroby, 

- vytvořenou metodiku založit na provedených hloubkových analýzách v 

organizacích, zabývajícími se hutními procesy (slévárenství, tváření materiálu, 

strojní výroba).    
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3. TEORETICKÝ ROZBOR 

3.1 MODERNÍ SVĚT A DOPADY SOUČASNÝCH ZMĚN NA VÝROBCE 

Žijeme v době, která je silně nepřehledná. Výroba, obchod, doprava a informační 

technologie propojily svět. V mnohem větší míře si stále uvědomujeme, že svět je malý. 

Na světových i domácích trzích existuje díky globalizaci silná konkurence. Ve většině 

průmyslových oborů převažuje nabídka na poptávkou až v poměru 20:1 [15]. 

Výrobní organizace musí čelit stále většímu tlaku vyplývajícímu z rostoucích nákladů a 

vysoce konkurenčního prostředí. Současně se neustále zvyšují požadavky a očekávání 

zákazníků. Moderní svět je také přes veškeré vyspělé informační a komunikační 

technologie, stále více nepřehledný a méně předvídatelný. Silné změny a turbulentní 

prostředí pak především značně ovlivňují výrobní podniky, které musí vždy pracovat 

s určitou mírou nejistoty ve svých plánech [1].       

Měnící se tržní prostředí přirozeně odráží společenské změny, které se odehrávají ve 

světě. Stále více faktorů a jevů, které se v posledních letech celosvětově vyskytují lze 

velmi obtížně predikovat [7]. Řada faktorů, které dříve bývaly pro určité části světa 

nevýznamné, se dostávají do popředí [3]. V této souvislosti nelze nezmínit politické a 

bezpečností problémy, jenž dlouhá léta výrobci například v evropských podmínkách 

nemuseli řešit. Současné tržní omezení, změny v geopolitickém uspořádání mohou 

zásadně ovlivnit řadu výrobců, kteří zde dlouhá léta aktivně působili. Pro výrobce je pak 

velmi obtížné se všem těmto změnám pružně přizpůsobit [9]. 

Velké změny jsou patrné také u zákazníků. Zákazník a jeho potřeby se v posledních 

letech zásadním způsobem mění [21]. Dobře je to vidět na tom, jaká odvětví zažívají 

největší rozvoj. Jde o oblasti informačních technologií, zábavy a cestování. Charakter 

potřeb v těchto odvětvích nám ukazuje, jak se vyvíjejí potřeby zákazníků. Tyto se 

stávají stále komplexnější a rozsáhlejší [17]. V dnešním světě je stále více patrné, že 

naplňování potřeb již dávno přestalo být snahou o uspokojení dílčích izolovaných 

pocitů nedostatku, ale stává se složitějším systémem, s velkým množstvím vazeb a 

vztahů [46]. 

Pro výrobce bude stále náročnější tyto potřeby pak uspokojovat. U zákazníků lze 

naproti tomu mluvit o neúplném a časově omezeném naplnění pocitů 

nedostatku [35, 36]. Právě vzhledem k obrovské komplexnosti a provázanosti potřeb, 

může mít spotřebitel pocit, že i při zakoupení nejlepšího produktu v dané kategorii vždy 

o něco přichází. Dalším aspektem je časové hledisko. Morální životnost současných 

produktů například na poli informačních a komunikačních technologií se počítá, když 

ne v týdnech, pak jistě v měsících [16]. 

Výrobek musí nejen uspokojovat náročné a komplexní potřeby zákazníka, ale musí 

zároveň ručit za bezpečnost, vyhovovat požadavkům na ochranu životního prostředí a 

také celé řadě dalších požadavků jako je: dobrý servis, vysoká životnost, shoda 

s legislativou dané země [31]. Všechny tyto požadavky kladou na současné výrobce 

extrémní nároky. K tomu, aby je mohli výrobci zvládnout, musí se snažit neustále 

hledat možné rezervy a inovovat své metody a postupy [27]. Rostoucí požadavky budou 

proto klást nároky na zvyšování efektivity procesů a jejich zeštíhlování. Optimální bude 

vždy dosahování vyššího výkonu za vynaložení menšího objemu zdrojů [18]. Toto lze 

obecně chápat jako základní pilíř štíhlé organizace a výroby. 

Složitost obecných požadavků kladených dnes na výrobek (tedy výrobce) lze chápat 

prizmatem klasifikace dle Masaki Imaie [18]:  

- Vynikající kvalita (Zda je výrobek či není považován za kvalitní, závisí na 

konečném efektu u zákazníka. Zda jej uspokojuje, splňuje jeho požadavky a 

vykonává funkce, pro které byl koncipován.) 
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- Rozumná cena (Mimo technických charakteristik zákazník očekává rozumnou 

cenu výrobku. Nemá tedy smysl pokoušet se o dosažení jakosti výrobku bez 

ohledu na jeho cenu.) 

- Hospodárnost (Zákazník vyhledává hospodárnost, minimální energetickou 

náročnost, minimální pravděpodobnost výskytu poruchy, minimální náklady na 

údržbu.) 

- Bezpečnost (Stejně tak se očekává, že výrobek bude při používání bezpečný a 

nebude zdrojem potenciálního nebezpečí a ohrožení života.) 

- Snadné používání (Všeobecně se má za to, že průměrný zákazník by měl být 

schopen používat zakoupený výrobek, aniž by k tomu potřeboval zvláštní 

průpravu. Spotřebitel očekává, že bude schopen výrobek používat ihned, 

průběžně, bez problémů a předpokládá také, že existuje určité varování ještě 

před tím, než nastanou problémy.) 

- Výroba a její náročnost (Tato je těsně spjata s výrobními náklady. Výrobek musí 

být vyroben z materiálů, které jsou pohotově k dispozici, snadno se skladují, 

vyžadují minimální počet výrobních operací.) 

- Bezproblémová likvidace (V moderní společnosti s hustým zalidněním je 

nemožné nepoužitelný výrobek odložit, kdekoliv se člověku zachce. Nežádoucí 

odpad může obtěžovat a být škodlivý. Náklady na likvidaci jsou nutně faktorem, 

který musí být zvažován již při navrhování každého výrobku.) 

- Převaha nad konkurencí (Výrobek musí být lepší jak co do funkčnosti, tak co do 

vnějšího vzhledu, spolehlivosti, hospodárnosti a ceny než jiné výrobky téhož 

druhu.) 

- Zvláštnost a originalita (V současné době musí i výrobci velkosériových 

produktů do svého výrobku zakomponovat prvky jedinečnosti a originality.) 

 

Jak lze všude vidět, turbulentní prostředí a nejistota transformuje podniky na celém 

světě [28]. Současně dává možnost přežití jen těm firmám, které se ve vysoce 

rizikových podmínkách trhu zvládnou prosadit svou vysokou jakostí, inovační úrovní, 

cenami, dodacími lhůtami a kvalitou služeb [27].  

 

Všechny tyto faktory ovlivňují to, že firmy hledají inovační podněty, ale i potenciální 

zdroje úspor ve svých procesech [17]. Vlivy vnějšího okolí na výrobní organizace lze 

pak také zjednodušeně ukázat na čtyřech relevantních faktorech (obr. 1). První se týká 

výrazného nárůstu šíře sortimentu výrobků. Toto se týká prakticky všech výrobců, kteří 

musí neustále inovovat a rozšiřovat svůj výrobní program. Zásadním způsobem ovšem 

klesá délka trvání životního cyklu výrobků [42, 43]. Tento aspekt lze vidět i u výrobků 

jako jsou osobní automobily. Což se přirozeně projeví i u dodávaných materiálů včetně 

hutních [45]. Zásadním způsobem současně narůstá komplexnost výrobků, což je 

ovlivněno zejména rozvojem řady nových technologií [53]. Tlak na výrobce je dán 

rovněž neustále se zkracujícími dodacími termíny. Toto sebou přináší nároky na 

efektivitu plánování a celkový výkon výrobního procesu [50].  

Z globálního pohledu je klíčové, odstraňovat z výroby všechny neefektivity a možné 

zdroje plýtvání [47]. Současně je nutné maximálně využívat dostupných výrobních 

materiálových a lidských zdrojů [55]. Všechny tyto principy pak řadíme do koncepce 

štíhlé výroby, která umožňuje efektivním způsobem zvyšovat kvalitu všech 

procesů [61].  
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    a) sortiment výrobků                                                          b) životní cyklus výrobků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   c) komplexnost výrobků                                                    d) dodací termíny 

   

Obr. 1 Vliv změn v okolí podniku [18] 

 

3.2 ŠTÍHLÝ PODNIK 

Štíhlost podniku znamená dělat jen takové činnosti, které jsou potřebné, dělat je správně 

hned na poprvé, dělat je rychleji než ostatní a utrácet přitom méně peněz [14]. Šetřením 

však ještě nikdo nezbohatl, štíhlost je o zvyšování výkonnosti firmy tím, že na dané 

ploše dokážeme vyprodukovat víc než konkurenti, že s daným počtem lidí a zařízením 

vyrobíme vyšší připadanou hodnotu než druzí, že v daném čase vyřídíme víc 

objednávek, že na jednotlivé podnikové procesy a činnosti spotřebujeme méně 

času [20, 21]. Štíhlost podniku je v tom, že děláme přesně to, co chce náš zákazník a to 

s minimálním počtem činností, které hodnotu výrobku nebo služby nezvyšují. Být štíhlý 

tedy znamená vydělávat víc peněz, vydělat je rychleji a s vynaložením menšího 

úsilí [20]. 

Štíhlá výroba není samoúčelné redukování nákladů. Jde především o maximalizaci 

přidané hodnoty pro zákazníka [4]. Zeštíhlování je cesta k tomu, abychom vyráběli více, 
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měli nižší režijní náklady, efektivněji využívali své plochy a výrobní zdroje. Štíhlá 

výroba nemůže fungovat ani bez úzkého propojení s vývojem výrobků a technickou 

přípravou výroby, logistikou a administrativou [19, 20]. Je proto chybou, že mnohé 

podniky mají například fyzicky oddělené procesy výroby a vývoje výrobků. Štíhlost se 

vytváří už v předvýrobních etapách a velká část parametrů štíhlého podniku je silně 

ovlivněna logistickým řetězcem nebo procesy v administrativě [20]. 

V obecné rovině lze tedy chápat štíhlou výrobu jako nástroj, který umožňuje 

odstraňování veškerých zdrojů plýtvání [22]. Pro realizaci principů štíhlé výroby je 

možné využít řadu nástrojů a metod, které umožňují identifikovat a odstraňovat 

jednotlivé zdroje neefektivit [20]. Tyto se však nemusí vyskytovat pouze v oblasti 

samotné výroby. Štíhlost podniku proto musíme vztahovat na všechny činnosti a 

útvary [32]. Štíhlý podnik můžeme chápat jako systém, který neustále hledá potenciální 

zdroje plýtvání ve všech svých procesech [62, 63]. Výsledek takového procesu pak 

můžeme chápat jako efektivně fungující a propracovaný management znalostí (obr. 2), 

který bude dlouhodobě zvyšovat konkurenceschopnost firmy [20]. 

Znalost pak není možné chápat jako informaci [56]. Poznání není současně jen 

shromažďování informací. Znalost je akce. Nejbohatší jsou ty země, které se spoléhají 

na znalosti a schopnosti v podnikání, ne pouze na zařízení, práci a nerostné zdroje [6]. 

Suroviny, peníze, stroje, informace – to všechno není bez použitelných znalostí 

k ničemu [5, 6]. Znalosti musí být pak využitelné a použitelné. Nepoužitelné znalosti 

zůstávají informacemi, pokud nejsou transformovány na čin. Mnohé země jsou bohaté 

na informace, ale chudé ve znalostech. Mít příliš mnoho informací je zlé, nemít dostatek 

znalostí je však horší [30]. 

Velká řada podniků a firem se bohužel pouze snaží o implementaci izolovaných 

nástrojů štíhlé výroby. Na základě jejich výsledků pak usuzují o současném stavu 

koncepce štíhlé výroby [20]. Tento postup je však z dlouhodobého hlediska mylný. 

Nástroje štíhlé výroby jsou pak nejčastěji aplikovány pouze v oblasti výroby. Výroba se 

přirozeně značně podílí na tvorbě přidané hodnoty pro zákazníka. O tom jak rychle a 

efektivně vyděláváme peníze, rozhodují ovšem také další podnikové oblasti (obr. 2). 

 

Obr. 2 Štíhlý podnik [20] 

Štíhlá výroba je ve své podstatě filosofie, která usiluje o zkrácení času mezi zákazníkem 

a dodavatelem, eliminací plýtvání v řetězci mezi nimi [13]. Za plýtvání můžeme 

považovat všechno, co zvyšuje náklady výrobku nebo služby bez toho, aby zvyšovalo 

přidanou hodnotu výrobku [20, 25]. Základní prvky štíhlé výroby, které umožňují 
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dosahovat uvedeného cíle, jsou zobrazeny v rámci obr. 3. Mezi elementární atributy 

štíhlé výroby můžeme zařadit tyto metody: štíhlé pracoviště, týmová práce, Kaizen, 

procesy kvality a standardizace procesů a další. Uvedené prvky štíhlé výroby nám 

umožňují odstraňovat jednotlivé zdroje plýtvání. Tyto můžeme klasifikovat do 

následujících kategorií [20]: 

- nadvýroba (výroba na sklad – vyrábí se příliš mnoho), 

- zbytečná práce (nepotřebné činnosti), 

- zbytečný pohyb (ten který výrobku nepřidává hodnotu), 

- zásoby (nadbytečné vzhledem k plánu), 

- čekání (ztráty času v důsledku čekání na díl, informaci, příkaz), 

- vady (opravování neshodných výrobků), 

- doprava (nadbytečná přeprava materiálu), 

- nevyužité schopnosti pracovníků. 

 

Všechny uvedené zdroje plýtvání lze poměrně jednoduše kvantifikovat prostřednictvím 

řady parametrů (mimo nevyužití schopnosti pracovníků). Tento aspekt lze velmi obtížně 

transformovat do exaktně určeného parametru. Přesto lze právě tento zdroj plýtvání 

považovat za významný, protože z dlouhodobého hlediska zásadně ovlivňuje 

konkurenceschopnost firmy [54]. Obecně lze říci, že právě lidský kapitál a jeho kvalita 

rozhoduje o úspěchu firmy. Všechny ostatní vstupní zdroje pro výrobu, lze relativně 

snadno pořídit. Lidský kapitál a jeho rozvoj je vždy dlouhodobý a nikdy nekončící 

proces [24].      

 

 

Obr. 3 Štíhlá výroba [20] 

Klíčovou oblastí může být dále logistika. Obecně se udává, že 87 % [20] času, který 

materiál v podniku stráví je spojen právě s touto oblastí. Zásadním způsobem tedy může 

ovlivňovat celkové náklady i kvalitu procesů a výrobků. Doprava, manipulace a 

skladování může ve všech částech firmy v sobě obsahovat velké množství zdrojů 

plýtvání a neefektivit [5,11]. Například v oblasti výroby osobních automobilů patří 

řízení zásob k sledovaným a kontinuálně optimalizovaným procesům. 

V rámci logistických procesů se můžeme reálně setkat s velkým počtem potenciálních 

zdrojů plýtvání a neefektivit. Mezi nejčastěji zmiňované pak patří: 
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- zásoby (vysoké zásoby nadbytečného a nepoužívaného materiálu a komponent), 

- zbytečná manipulace (přesun materiálu, přemísťování, přeprava), 

- čekání (ztracený čas čekáním na informace, díly, přepravní techniku), 

- oprava poruch (odstraňování poruch a jejich důsledků v log. systému), 

- chyby (příprava materiálu a komponentů v nesprávném množství a čase), 

- nevyužité přepravní kapacity (špatná organizace, špatné vytížení), 

- nevyužité schopnosti pracovníků (neschopnost využít potenciálů lidí) [20]. 

 

Pro optimalizaci logistických procesů je možné využít široké spektrum různým metod a 

nástrojů. Mezi používané nástroje lze například zařadit: optimalizaci logistických tras, 

spolupráci s dodavateli, management toku hodnot. Širší spektrum využitelných metod a 

přístupů v rámci optimalizace logistických procesů zobrazuje obr. 4. 

 

 

Obr. 4 Štíhlá logistika [20] 

Další oblastí, která silně ovlivňuje tvorbu přidané hodnoty, je vývoj. Cesta k štíhlému 

podniku začíná totiž v současné době již v etapě vývoje [48]. Zde jsou zásadně určeny 

variabilní náklady (materiál), ale také fixní náklady (kapacity, plochy, výrobní zařízení). 

Konstruktér a technolog zároveň určují způsob výroby, montáže a mají možnost přímo 

do výrobku a výrobního procesu zabudovat principy štíhlosti (vyloučení omylů  - Poka-

Yoke, autonomie pracoviště, nízkonákladová automatizace a další) [29, 44]. 

Předvýrobní etapy na druhé straně způsobují mnohé problémy ve výrobě – nekompletní 

technická dokumentace, nedostatečně připravené zahájení výroby nových výrobků, 

procesy které nedostatečně řeší spolupráci strojů a člověka [20]. Nároky na štíhlost 

v oblasti vývoje se navíc v současné době zvyšují v důsledku rychlých tržních změn a 

nákladných technologií [48]. 

Plýtvání v oblasti vývoje lze opět klasifikovat do řady kategorií, podle konkrétní formy 

a druhu neefektivit. Obecně lze říci, že zásadní nedostatky v oblasti vývoje mohou 

generovat nejvýraznější zdroje plýtvání, které se poté objevují ve výrobním procesu. 

Samotné plýtvání v oblasti vývoje můžeme poté rozdělit do následujících elementárních 

zdrojů [20]: 

- vytváření nadbytečné dokumentace, 

- hledání dokumentace a informací, 
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- čekání, 

- zbytečný pohyb, 

- časté změny v dokumentaci, 

- korekce a odstraňovaní opakujících se chyb, 

- časové ztráty, 

- nadbytečná práce.  

 

Štíhlý vývoj lze opět podpořit řadou technik a metod, které výrazně zvyšují efektivitu 

celého procesu. Současně tyto nástroje výrazně ovlivní i samotnou výrobní fázi. 

  

 

Obr. 5 Štíhlý vývoj [20] 

Mezi často používané nástroje v této oblasti pak patří: projektový management, 

integrované simultánní inženýrství, týmová práce. Širší pohled na možné podpůrné 

nástroje a techniky v oblasti štíhlého vývoje ukazuje obr. 5.   

Další významnou oblastí ovlivňující konečnou konkurenceschopnost organizace je 

administrativa a procesy s ní spojené. Uvádí se, že více než 50 % [21] průběžné doby 

zakázky tvoří činnosti v oblasti administrativy. 

 

Příčiny můžeme hledat například v těchto oblastech [21]: 

- problémy v komunikaci mezi jednotlivými odděleními, 

- hledání správných a aktuálních dokumentů, 

- poruchy výpočetní a kancelářské techniky, 

- velké vzdálenosti mezi jednotlivými útvary, 

- nerovnoměrný průběh jednotlivých zakázek, 

- problémy v komunikaci s dodavateli, 

- problémy v komunikaci se zákazníky, 

- nedostatečná kvalifikace pracovníků. 

 

Všechny uvedené aspekty mohou zásadním způsobem ovlivnit dobu realizace výrobní 

zakázky, množství neshodných výrobků a celkovou efektivitu vnitropodnikových 

procesů. Příčiny uvedených problémů pak můžeme chápat jako jednotlivé formy 

plýtvání ve výrobní organizaci. Obecně je můžeme klasifikovat do následujících 

kategorií [20]: 
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- nadbytek informací, jejich příprava a zpracování, 

- transport a přeprava zbytečných informací, 

- hledání informací, 

- čekání, 

- příliš komplikované postupy, 

- vykonávání nesprávné práce, 

- zásoby (emaily, papírová evidence, položky čekající na zpracování), 

- chyby. 

 

V rámci štíhlé administrativy opět můžeme aplikovat řadu metod, postupů a nástrojů, 

které mohou zásadním způsobem ovlivnit dosažený pokrok [40]. Na obr. 6 je zobrazen 

stručný souhrn využitelných nástrojů. Velmi populární jsou v poslední době aplikace 

různých metod, které byly původně určeny pouze pro výrobní podmínky. Zmínit zde 

můžeme například metodu 5S (systém dobrého hospodaření). V administrativních 

procesech se pak jedná o dodržování pořádku a disciplíny při správě dokumentů. 

Pozornost je věnována evidenci, správě, úklidu a pořádku ve všech dokladech [58]. 

V poslední době se můžeme setkat také s tím, že pořádek a disciplína se nevztahují jen 

na papírové doklady, ale také na elektronické verze dokladů. Velké množství souborů a 

dat často vyžaduje jednotnou evidenci a správu.  

 

 

Obr. 6 Štíhlá administrativa [20] 

 

Štíhlá výroba tedy neznamená jen hledání možných nedostatků v samotné výrobě, ale 

ve všech částech výrobní organizace. Základní principy štíhlé výroby pak můžeme 

chápat také prostřednictvím 14 základních principů společnosti Toyota. Tyto lze shrnout 

do následujících bodů [20]: 

- základem rozhodování managementu je vždy dlouhodobá filosofie, 

- vytvořit kontinuální nepřerušovaný materiálový tok, 

- využívat principu tahu – eliminovat nadprodukci, 

- vyrovnávání pracovního vytížení zařízení a lidí, 

- zastavení procesu v okamžiku vzniku neshody – kvalita u zdroje, 
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- standardizace je základem zlepšování a zapojení zaměstnanců, 

- vizuální řešení – žádný problém nesmí zůstat skrytý, 

- využívání pouze kvalitní a prověřené technologie, 

- výchova odborníků, kteří rozumějí své práci a pomáhají ostatním, 

- rozvoj výjimečných lidí, kteří sledují podnikovou filosofii, 

- rozvoj sítě partnerů a dodavatelů, 

- řešení problémů a zlepšování přímo v procesu s detailním pochopením situace, 

- rozhodnutí vždy přijímat na základě detailní analýzy, 

- učící se organizace – zpětné vazby a reflexe po ukončení projektů.  

 

V případě systému, který funguje ve společnosti Toyota, je třeba si uvědomit, že tento 

se vyvíjel dlouhou dobu a jeho jednotlivé prvky jsou vzájemně propojeny s kulturou, 

filosofií a vlastnostmi zaměstnanců [41]. V této souvislosti se často hovoří o tom, že je 

prakticky nemožné pouze kopírovat výrobní principy Toyoty. Klíčový aspekt štíhlého 

podniku je totiž založen na štíhlém myšlení pracovníků. Toto lze vnímat v následujících 

aspektech [21]: 

- týmové řešení problémů, 

- vysoká vlastní odpovědnost za své činy a svou práci, 

- silná zpětná vazba - informační otevřenost, 

- neustálé zlepšování na všech stupních a u všech profesí, 

- orientace na zákazníka, zaměření se na činnosti, které vytváří hodnotu, 

- okamžité odstraňování příčin problémů, 

- předcházení vzniku potenciálních neshod, 

- vývoj probíhá v menších krocích, které jsou analyticky prověřovány. 

 

V poslední době se koncepce štíhlé výroby dostává do srovnání s jinými přístupy. 

Zmínit zde můžeme například metodu Six sigma nebo teorii omezení [26]. Uvedené 

koncepce však nemůžeme chápat jako jiné směry ve vývoji, ale spíše jako vhodné 

doplnění systémů založených na štíhlé výrobě. Principy štíhlé výroby se orientují 

především na systematickou eliminaci plýtvání v podnikových procesech [21]. Cílem je 

maximalizace přidané hodnoty. Teorie úzkých míst se naproti tomu snaží o vyhledávání 

úzkých míst v podniku, maximalizaci průtoku a minimalizaci zásob a provozních 

nákladů [23]. Průtok je v podstatě přidaná hodnota vytvořená v procesu za jednotku 

času. Štíhlá výroba i teorie úzkých míst se tedy snaží maximalizovat rychlost 

vydělávání peněz v rámci výrobních procesů [20]. Six sigma je nástroj, který usiluje o 

systematickou redukci variability procesů a zvyšování jejich výtěžnosti [39, 49]. Nejde 

zde však jen o rozptyl v oblasti kvality, ale i o synchronizaci procesů v rámci podniku. 

Opět tedy můžeme tyto procesy vnímat jako podpůrné a vysoce pozitivní v rámci 

principů štíhlé výroby. Ve své podstatě lze koncepci Six sigma a teorii omezení 

zakomponovat do komplexního systému štíhlé výroby. Obr. 7 ukazuje možné spojení 

uvedených principů. Cílem bude vždy spokojený zákazník a tedy úspěšný a výkonný 

podnik. Synergicky musí být toto založeno na minimalizaci plýtvání, minimalizaci 

variability procesů, maximalizaci průtoku. 
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Obr. 7 Spojení principů štíhlosti, Six sigma a TOC [20] 

 

3.3 PLÝTVÁNÍ JAKO ZÁKLADNÍ ASPEKT ŠTÍHLOSTI 

Odstraňování všech zdrojů plýtvání ve výrobní organizaci, lze chápat jako jeden ze 

základních pilířů štíhlé výroby. Plýtvání můžeme klasifikovat dle procesu, ve kterém se 

nachází (administrativa, logistika, výroba) a dle charakteru [34]. Současně budou 

četnosti jednotlivých zdrojů plýtvání odlišné podle zaměření výrobní organizace. Při 

zavádění principů štíhlé výroby definujeme zpravidla devět základních obecných zdrojů 

plýtvání. Jejich charakteristiku a základní výčet můžeme uvést v následujících bodech: 

 

1. Nadprodukce 

Vyrábíme zpravidla větší množství, než je nezbytně nutné nebo více, než zákazník 

požaduje. Toto bude sekundárně vždy způsobovat nutnost skladování [61]. Provoz 

skladu bude vyžadovat nadbytečné využívání pracovních sil, alokaci finančních 

prostředků a nutnou manipulaci. Současně nám při skladování reálně hrozí fyzické nebo 

morální opotřebení hotového výrobku. Do zásob můžeme ve své podstatě zařadit také 

čekající frontu informací. Zpracování dat a informací je pro současné podniky značně 

klíčové a tvoří velmi náročnou oblast. Proto je nutné uvést i tento aspekt u nadprodukce.  

Příklady: 

- plánovaná výroba na sklad, 

- odstraňování seřizovacích časů, 

- výroba velkých výrobních dávek, 

Příčiny: 

- chyby v předpovědích poptávky, 

- dlouhé seřizovací cykly, 

- náročná operativa, 

- špatně připravené odběratelsko - dodavatelské smlouvy, 

- chyby v komunikaci, 

- nutnost kontinuálního charakteru výroby.  

Řešení: 

- využívat systém tahu, 

- vyrovnávání zátěže zařízení, 

- snižování seřizovacích časů, 

- kvalitní komunikace se zákazníky, 
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- upřesňovaný plán, 

- TPM, 

- dlouhodobé smlouvy s velkými zákazníky. 

 

2. Čekání 

Jedná se zpravidla o neužitečné časy, kdy materiál, informace, nebo lidé nejsou 

připraveni k zajištění výrobního procesu. Mezi typické příčiny patří porucha stroje nebo 

nedostatek materiálu. Čekání stojí výrobní organizaci čas a peníze ve více rovinách (plat 

pracovníka, odpisy stroje, energie, zmařený zisk z nevyrobených dílů). Čekání jako 

zdroj plýtvání je pak možné identifikovat prakticky ve všech organizacích bez ohledu 

na konkrétní zaměření.    

Příklady: 

- čekání na díly, 

- čekání na pracovní příkazy, 

- čekání na inspekci, 

- čekání na stroj, 

- čekání na náhradní díly,  

- čekání na pracovníka, 

- čekání na informace [19]. 

Příčiny: 

- chyby v komunikaci, 

- tlačná výroba, 

- zpožďování dodávek, 

- centralizované řízení, 

- špatné priority v řízení, 

- špatně rozvržená práce a operace. 

Řešení: 

- využívat systém tahu, 

- takt ve výrobě, 

- komunikace, 

- TPM, 

- delegování pravomocí, 

- kvalita operativního řízení. 

 

3. Transport 

Jde zpravidla o dopravu nebo přemisťování, které není nezbytné. Může se jednat 

například o přepravu z jednoho závodu do druhého bez nutnosti okamžitého použití. 

Doprava je činnost, která nepřidává hodnotu, takže se firmy snaží v rámci možností 

maximálně snížit dopravní vzdálenosti a množství přeprav. Transport mezi jednotlivými 

operacemi (pracovišti) může být dán omezeními, plynoucími ze stávajících výrobních 

prostor. Toto bývá často typické pro starší výrobní organizace, které se nacházejí v 

původních, dnes už nevyhovujících výrobních prostorech.   

 

Příklady: 

- transport surovin ze skladu do výroby, 

- transport polotovarů zpět do skladu, 

- pohyb materiálu mezi pracovišti. 

Příčiny: 
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- špatné rozmístění výrobních prostor, 

- dávková výroba, 

- objemné skladování, 

- velké vzdálenosti mezi agregáty a pracovišti, 

- vysoká variabilita výrobního programu (pracovních postupů). 

Řešení: 

- využívat systém tahu, 

- výrobkové uspořádání, 

- Kanban, 

- buňková výroba, 

- úzký sortiment výrobních postupů (produktů), 

- manipulační technika, 

- organizace hodnotového toku. 

 

4. Zbytečná práce 

Jedná s o úsilí, výkony a operace, které ze zákaznického hlediska nepřidávají hodnotu. 

K tomuto může docházet tak, že v průběhu výroby probíhá větší množství úkonů, než je 

potřeba pro splnění požadavků zákazníka. Často se také může jednat o plýtvání, které 

vzniká při dosahování vyšší kvality, než požaduje zákazník. Tato vyšší kvalita pak již 

ovšem není zákazníkem finančně ohodnocena. Zbytečné činnosti se mohu také týkat 

vytváření a realizace různé papírové evidence a výkazů, které se již dále nevyužívají.  

Příklady: 

- opakované čištění, 

- papírová evidence, kterou dále nikdo nevyhodnocuje, 

- neadekvátně těsné tolerance, 

- nevhodné přípravky, 

- složité balení. 

Příčiny: 

- tlačný systém, 

- zpoždění mezi zpracováním, 

- objemné skladování, 

- špatná komunikace se zákazníky, 

- špatná evidence požadavků zákazníka. 

Řešení: 

- jednokusový tok, 

- Kaizen, 

- přesná a kontinuální evidence požadavků zákazníků, 

- záznam o všech jednáních se zákazníky, 

- štíhlý vývoj, 

- vizualizace, 

- týmové řešení problémů, 

- organizace hodnotového toku. 

 

5. Zásoby 

Vysoké zásoby mohou znamenat velké náklady na skladování, manipulaci, ale také 

možné zvýšení rizika poškození a vzniku vad. Nadměrné zásoby stojí organizaci peníze, 

protože přirozeně zvyšují provozní náklady. Nezanedbatelný faktor jsou pak také 

náklady spojené s finanční ztrátou způsobenou vázaností kapitálu v zásobách. 
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Nadměrné množství zásob se pak zpravidla vyskytuje v organizacích, které nepracují na 

základě objednávky, ale výrobu plánují na základě prognózy (založené na analýze 

předchozích období).    

Příklady: 

- suroviny vyžadující před použitím úpravu, 

- finalizované produkty, 

- nakoupené komponenty, 

- vysoký objem rozpracované výroby, 

- spekulační nákupy zásob. 

Příčiny: 

- dlouhé dodavatelské časy, 

- dlouhé seřizování, 

- nekvalita ve výrobě, 

- dlouhé časy zabezpečování zásob, 

- absence postupu objednání, 

- absence systémového přístupu v řízení zásob. 

Řešení: 

- MRP, 

- Kanban, 

- jednokusový tok, 

- redukce seřizování, 

- nízké hladiny pojistných zásob, 

- operativní plánování, 

- konsignace skladů. 

 

6. Zbytečné pohyby 

V rámci výrobních procesů dochází k vzniku nežádoucích pohybů, které ve své podstatě 

nepřidávají hodnotu výrobku. Jde o veškeré zbytečné pohyby, které by se teoreticky 

nemusely vůbec vyskytovat a které nepřinášejí výrobku ani procesu žádnou hodnotu. 

V rámci rozsáhlých výrobních prostor mohou být typické zdroje plýtvání způsobené 

přenášením nářadí nebo přípravků (místo toho aby měli toto nářadí pracovníci v dosahu 

svého pracoviště).    

Příklady: 

- hledání informací, 

- hledání nástrojů a součástí, 

- třídění odpadů, 

- zbytečné zvedání kontejnerů, 

- neustálé přednášení měřící techniky. 

Příčiny: 

- nepořádek na pracovišti, 

- špatná organizace pracoviště, 

- chybějící nářadí, měřící technika, 

- nevhodné uložení dokladů, 

- špatná komunikace a řízení práce. 

Řešení: 

- 5S, 

- standardizace pracoviště, 
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- pořadače nářadí a přípravků, 

- jednokusový tok, 

- vizualizace, 

- dodržování zásad ergonomie v uspořádání pracoviště, 

- vhodný layout výrobních prostor, 

- optimalizovat systém a místa výdeje nářadí a přípravků. 

 

7. Neshodné výrobky 

Neshodné výrobky jsou jedním z elementárních druhů plýtvání. Toto můžeme vnímat 

pohledem nákladů, které s produkcí neshodného výrobku souvisí. Zde můžeme zmínit 

náklady na materiál, práci, provoz zařízení, ale také na čas věnovaný řešení uvedeného 

problému. Další náklady pak můžeme vnímat ve vztahu k zákazníkům, kteří případný 

neshodný výrobek obdrží. Tyto náklady mohou být často mnohem vyšší, protože 

opakované neshody mohou v krajním případě znamenat až ztrátu zákazníka.  

Příklady: 

- odpady, 

- opravy neshodných výrobků, 

- selhání úseku, 

- vysoká variabilita, 

- špatné měření. 

Příčiny: 

- selhání procesu, 

- špatně založené součásti, 

- dávková výroba, 

- nevhodné pracovní pomůcky, 

- nevhodné nebo nezpůsobilé stroje, 

- špatně nastavený proces statistické regulace procesu. 

Řešení: 

- Poka - Yoke, 

- mezioperační kontrola, 

- Six sigma, 

- efektivní systémy kvality, 

- týmové řešení opakujících se problémů, 

- vizualizace informací o kvalitě a vývoji počtu neshod, 

- kroužky kvality, 

- Kaizen. 

 

8. Vytváření nechtěného 

Řada výrobních organizací vytváří často nadbytečné činnosti, výkazy a dokumenty, 

které nejsou zákazníkem vyžadovány, ani již dále nevyužívají. Často toto může být 

dáno dřívějšími návyky, nebo špatnou komunikací mezi jednotlivými útvary.  

Příklady: 

- vytváření analýz, které nikdo nepotřebuje, 

- vytváření nepotřených produktů, přípravků, nástrojů, 

- výkon činností, které nesouvisí s daným pracovištěm. 

Příčiny: 

- špatná organizace práce, 
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- špatná komunikace, 

- nesystémový přístup, 

- příliš byrokratické metody řízení, 

- nesystémové řízení vnitropodnikových procesů, 

- špatná úroveň vertikální komunikace, 

- nefunkčnost systémů řízení kvality. 

Řešení: 

- přesný rozbor všech činností a procesů, 

- evidence všech dokladů, 

- porady a komunikace, 

- plochá struktura firmy. 

 

9. Nevyužití potenciálu zaměstnanců 

Nevyužití schopností vlastních zaměstnanců představuje největší potenciál pro 

zlepšování firem (plýtvání schopnostmi, časem, příležitostmi ke vzdělávání a 

zlepšování). Pracovníci nejsou často motivováni zapojovat se ve všech procesech, 

včetně zlepšování. 

Příklady: 

- nevyužití tržních příležitostí, 

- neochota vedení poslouchat názory zaměstnanců, 

- nevyužití možností na zlepšení. 

Příčiny: 

- nekvalitní lidé ve vedení, 

- systémové chyby, 

- využívání zastaralých postupů a metod. 

Řešení: 

- reenginering procesů, 

- změna klíčových pracovníků, 

- Kaizen, 

- inovace, 

- řešení na bázi brainstormingu. 

 

3.4 NÁSTROJE ŠTÍHLÉ VÝROBY 

Štíhlou výrobu a její principy nelze chápat jako přesně definovaný a uzavřený systém. 

V rámci této filosofie lze aplikovat řadu metod a nástrojů, stejně jako je možné při 

zavádění postupovat velmi variabilně. Implementace štíhlé výroby pak bývá nejčastěji 

reakcí na určitý typ problémů v organizaci. Pro zavádění principů štíhlé výroby se proto 

často doporučuje postup, který je založený na vstupním auditu základních parametrů 

štíhlé výroby, kde mohou být stanoveny hodnoty vybraných ukazatelů. Zmínit zde 

můžeme například: 

- množství neshodné produkce, 

- OEE vybraných pracovišť, 

- seřizovací časy, 

- obrátkovost zásob, 

- hodinová stabilita, 

- průběžná doba výroby, 

- C/T úzkých míst.  
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Při jejich aplikaci je ovšem vždy nutné vycházet z konkrétních aspektů každé 

organizace. Řada parametrů, kterými se posuzuje štíhlost výroby, totiž vychází 

z principů hromadné produkce a je tedy velmi obtížné, je aplikovat například na 

individuální kusovou výrobu. I vzhledem k těmto skutečnostem bude vždy aplikace 

principů štíhlé výroby dost individuální a musí respektovat konkrétní podmínky výrobní 

organizace. 

Samostatnou kapitolou pak mohou být metody, které se v rámci štíhlé výroby používají. 

Zde opět platí, že většina má kořeny v oblasti výroby osobních automobilů, kde 

postupně vznikaly základy principů štíhlé výroby. Vzhledem k tomu jak se ovšem tyto 

principy postupně rozšiřovaly do dalších odvětví průmyslu, byly doplňovány a 

využívány další metody a nástroje. V současné době proto nelze sestavit zcela 

kompletní a ucelený seznam všech používaných metod, protože tyto jsou neustále 

doplňovány a modifikovány. Mezi zcela typické a často používané nástroje pak 

můžeme zařadit:   

- TPM, 

- 5S – systém dobrého hospodaření, 

- vizuální řízení, 

- týmové řešení problémů, 

- dávková výroba, 

- management úzkých míst, 

- štíhlá administrativa, 

- Kaizen, 

- Poka – Yoke, 

- Jidoka, 

- Heijunka, 

- Kanban, 

- Genchi genbutsu, 

- SMED 

- VSM, 

- TQM a GQM, 

- FMEA a další. 

Využití konkrétních nástrojů je opět dost závislé na charakteru dané výrobní organizace. 

V rámci možného rozsahu práce není reálné a patrně ani účelné, rozebírat všechny 

uvedené nástroje. Zejména proto, že v rámci provedeného výzkumu ve třech výrobních 

organizacích byly využity jen některé. Vzhledem k těmto skutečnostem budou dále 

stručně charakterizovány pouze vybrané nástroje a ukazatele štíhlé výroby. 

 

- OEE 

Jako příklad signifikantního ukazatele štíhlé výroby lze uvést ukazatel celkové 

efektivity zařízení OEE (Overall Equipment Efficiency). Tento nám ve své podstatě 

stanovuje míru a efektivitu využívání výrobního zařízení. Celkový výrobní čas můžeme 

z hlediska jednotlivých nevýrobních časů diferencovat dle obr. 8. 
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Obr. 8 Rozklad celkového pracovního času [20] 

Ukazatel OEE zohledňuje tyto tři základní parametry: využití, výkon, kvalita [30]. Pro 

jeho stanovení můžeme použít obecný vztah (1), v rámci kterého jsou uvedené 

parametry v součinu. 

 

                               OEE = využití x výkon x kvalita x 100                                            (1) 

 

Pro stanovení hodnoty jednotlivých proměnných ve vzorci (1) můžeme použít vztahy 

(2), (3), (4). 

 

                                                                     (2) 

 

                                                                    (3) 

 

                                        (4) 

 

Poznámka: 

CPPČ . . . celkový plánovaný pracovní čas 

tp . . . plánovaný čas na výrobu 1 kusu 

 

Výsledná hodnota ukazatele OEE je poté v procentech a rostoucí hodnota znamená 

zvyšování celkové efektivity. Obdobné ukazatele jsou pak často využívány při 

hodnocení dosaženého pokroku v procesech štíhlé výroby. 

 

- HODINOVÁ STABILITA 

Hodinová stabilita (%) zobrazuje stabilitu plnění plánu po jednotlivých hodinách 

v rozmezí pracovní směny. Tento ukazatel sledujeme především u problémové výrobní 

linky nebo úzkého místa. Vysoké výkyvy ve výkonu pracovníků mohou být spojeny 

s vyšší mírou neshodné produkce. Je klíčové, aby pracovník pracoval v průběhu 
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pracovní směny rovnoměrně a nedocházelo k výkyvům ve výkonu. Obecně pak 

můžeme důvody sledování hodinové stability shrnout do následujících bodů: 

- používáním kratších časových úseků můžeme účinně zjistit příčiny problémů 

(prostoje z důvodů nedodání materiálu, poruchy stroje, nástroje), 

- sledování dlouhodobého trendu, 

- identifikace klíčových problémů, 

- porovnávání průběžného výkonu více pracovníků, 

- zlepšování procesů. 

 

Výpočet hodinové stability pak lze provést pomocí vztahu (5). Výsledek je v procentech 

a představuje míru kolísání reálného výkonu oproti plánovému. Měření a sledování 

hodinové stability se realizuje zpravidla na pracovištích, kde je opakovaná a sériová 

výroba.   

 

Hodinová stabilita = 
Celkem skutečně vyrobeno kusů do výše plánu

Celkový počet kusů naplánovaných
 × 100    [%]                      (5) 

 

- TPM 

Jako příklad často používané metody v rámci procesů štíhlé výroby lze uvést systém 

totálně produktivní údržby. TPM (Total Productive Maintenance) v českém překladu 

totálně produktivní údržba (štíhlá údržba), vytváří spolupráci mezi všemi zúčastněnými 

stranami v organizaci, zejména mezi výrobní činností a údržbou ve snaze o dosažení 

efektivity výroby a nepřetržitého provozu [37]. Cílem je vytvořit optimální výrobní 

podmínky, bez výpadků a poruch zařízení. Dnes je TPM jedním z nejúčinnějších 

způsobů, jak vytvořit štíhlou organizaci, s omezenou dobou odezvy a zlepšit provozní 

efektivitu. TPM je soubor aktivit vedoucích k provozování strojního parku v 

optimálních podmínkách. Hlavní cílem je snaha o delegování základních údržbářských 

činností na obsluhu stroje. Myšlenka filosofie spočívá v tom, že právě pracovník 

obsluhující výrobní zařízení může jako první a relativně nejsnadněji odhalit případnou 

abnormalitu v činnosti stroje [12]. Současně by měl pak rovněž zvládnout realizovat 

základní zásahy a opravy. 

 

TPM prováděná na celopodnikové bázi pak zahrnuje následující aspekty [37]: 

- totální efektivnost při využívání strojů a zařízení, 

- totální systém údržby zahrnující preventivní a prediktivní údržbu, 

- zásadní účast všech pracovníků (nejen obsluhy a údržbářů). 

 

Globálním cílem TPM je eliminace příčin velkých ztrát [37]: 

- poruchy strojů a neplánovaných prostojů, 

- ztráty spojené s výměnou a seřizováním nástrojů, 

- ztráty způsobené přestávkami ve výkonu strojů, krátkodobé poruchy, 

- ztráty rychlosti, 

- ztráty kvality, 

- snížení výkonu ve fázi náběhu a zkoušek. 

 

Uvedené ztráty pak znamenají, že na daném výrobním zařízení (lince, technologii) 

vyrábíme méně výrobků než by bylo teoreticky možné. Logickým cílem je pak 

přirozeně tyto ztráty minimalizovat. Cílem TPM je naučit operátory [37]: 
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- rozlišovat normální a abnormální chod stroje, 

- udržovat normální podmínky, 

- opravit - reagovat na abnormální podmínky. 

- provádět doplňování základních druhů provozních kapalin a médií. 

 

TPM rozděluje údržbu strojů do dvou kategorií: na autonomní a profesionální. 

Autonomní údržba zahrnuje všechny činnosti operátorů, které vedou k obnovení a 

udržení normálního funkčního stavu stroje. Skrze zlepšující se schopnosti daných 

operátorů uchovává výchozí podmínky zařízení a přispívá ke snížení množství 

poruch [21]. 

 

Autonomní údržbu lze rozdělit do těchto kroků [20]: 

- výběr vhodných strojů pro implementaci, 

- vyčištění zařízení a základní diagnostika, 

- odstranění zjištěných nedostatků, 

- opatření proti zdrojům špíny a nečistot, které znemožňují nebo ztěžují odhalení 

abnormalit v činnosti stroje, 

- vytvoření norem a standardizovaných postupů, 

- rozvoj dalších dovedností operátorů, 

- autonomní kontrola postavená na kompetencích získaných v předchozích 

krocích, 

- propojení provozu stroje, jakosti výrobků a podmínek údržby. 

 

Zavedení principů TMP do podnikové praxe pak může být založeno na řadě aktivit a 

programů, které probíhají v průběhu implementace. Obr. 9 ukazuje základní využívané 

nástroje. 

 
 

Obr. 9 Segmenty totálně produktivní údržby [20] 
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Vzhledem k tomu, že operátoři v rámci systému totálně produktivní údržby realizují 

řadu oprav a údržbu zařízení, je klíčovým prvkem program vzdělávání a tréninku (obr. 

9). Tento má za cíl zvýšení zručnosti a kvalifikace operátorů. Program je založen na 

řadě aktivit. Mezi klíčové řadíme [37]: 

- vzdělávání v oblasti jednotlivých částí zařízení a jejich vlivu na parametry 

procesu a stroje, 

- techniky prediktivní údržby, 

- diagnostické nástroje, 

- údržbářské dovednosti, 

- neustále zlepšování, 

- SMED, 

- nástroje kvality.    

 

Obecně lze říci, že zavádění a využívání systému totálně produktivní údržby je silně 

spojeno s neustálým rozvojem lidského kapitálu firmy. Bez tohoto atributu bude využití 

této koncepce velmi složité.  

 

- FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) představuje týmovou analýzu 

možnosti vzniku vad u posuzovaného návrhu, spojenou s ohodnocením jejich rizik, jenž 

je východiskem pro návrh a realizaci opatření, vedoucích ke zmírnění těchto rizik. Je 

důležitou součástí přezkoumání návrhu a její aplikací lze odhalit až 90 % možných 

neshod [20].  

Vzhledem k tomu, že tato metoda umožňuje minimalizovat příčiny potenciálních 

neshod a plýtvání, je často aplikována právě v procesech štíhlé výroby. Metoda FMEA 

byla vyvinuta v šedesátých letech v USA a byla původně určena pro analýzy 

spolehlivosti složitých systémů v kosmickém výzkumu a jaderné energetice. Velmi brzy 

se však začala využívat k prevenci výskytu neshod také v dalších oblastech, přičemž k 

největšímu rozšíření došlo zejména v automobilovém průmyslu. 

Ve standardech a normách pro automobilový průmysl a jeho dodavatele je využívání 

této metody doporučováno a standardně také aplikováno. V praxi se pak uplatňují 

zejména postupy dle metodiky amerických výrobců automobilů QS-9000: FMEA 

(poslední aktualizace proběhla v roce 2008) popřípadě podle metodiky VDA 4 [21]. 

 

V obecné rovině můžeme metodu FMEA aplikovat formou tří variant, přičemž každá 

má značně odlišné zaměření: 

Varianta 1 – „nový návrh“ 

Předmětem FMEA je zde úplný návrh produktu, technologie nebo procesu. 

Varianta 2 – „modifikace“ 

Modifikace stávajícího návrhu produktu nebo procesu. Předmět FMEA by měl být 

zaměřen na modifikaci návrhu produktu nebo procesu, nebo na interakci v důsledku 

modifikace, popřípadě na zkušenosti z fáze užití produktu. Mohou sem patřit i změny 

požadavků a předpisů. 

Varianta 3 – „stávající návrh jinak“ 

Použití stávajícího návrhu produktu nebo stávajícího procesu v novém prostředí, na 

novém místě, pro novou aplikaci, nebo pro jiný charakter použití (včetně pracovního 

cyklu, požadavků, předpisů). Smysl je zaměřit metodiku FMEA na dopad nového 

prostředí na stávající řešení [21].  
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Metodu FMEA můžeme dále dělit podle různých hledisek. Velmi detailní klasifikaci 

podle konkrétního zaměření můžeme shrnout do následujících bodů [22]: 

- FMEA „procesu“ - analyzuje výrobní a montážní procesy, 

- FMEA „návrhu“ - analyzuje produkt dříve, než je vyroben, 

- FMEA „konceptu“ - analyzuje systém nebo podsystém v raných fázích návrhu 

konceptu, 

- FMEA „zařízení“ (vybavení) - analyzuje návrh strojů a zařízení před jejich 

pořízením, 

- FMEA „služby“ - analyzuje zavádění průmyslových služeb před jejich 

uvolněním pro zákazníka.  

 

Využití metodiky FMEA je opět velmi univerzální a umožňuje zásadním způsobem 

z procesu vyloučit faktory, které by se v budoucnu mohly stát zdrojem problémů a 

neshod. Toto může být vzhledem k nákladovosti řady výrobních a inovačních procesů 

zásadní aspekt.   

 

- KAIZEN 

Štíhlá výroba je filosofie, která usiluje o zkrácení času mezi zákazníkem a dodavatelem, 

eliminací plýtvání v řetězci mezi nimi [53]. Toto bude vždy podmíněno zlepšováním a 

inovativním přístupem zaměstnanců. Vzhledem k těmto faktům lze neustálé zlepšování 

považovat za základní pilíř štíhlé výroby. Strategii Kaizen můžeme obecně chápat jako 

stěžejní bod japonského managementu. Podle mnohých stojí za fenomenálním 

japonským hospodářským úspěchem a je prvkem, který japonským firmám přináší 

trvalou konkurenční výhodu. Kaizen znamená kontinuální zlepšování v osobním, 

domácím, společenském i pracovním životě. Při aplikaci na pracovišti Kaizen znamená 

kontinuální zlepšování týkající se každého - od manažerů po řadové zaměstnance. 

Hlavním mottem je neustále hledat potenciální rezervy a odstraňovat i relativně drobné 

problémy a komplikace [18].  

Zlepšení je v intencích filosofie Kaizen vnímáno jako neustálý proces, stávající se 

z drobných kroků. V každé oblasti, na každém úseku, lze neustále hledat a provádět 

drobné změny, které povedou k zlepšení současného stavu. Hlavním motorem strategie 

Kaizen je tedy snaha, dělat věci lépe. Sekvence malých, ale neustálých zlepšení je 

přímo součástí samotného slova Kaizen (kai - změna, zen - dobrý) [18]. Drobné ovšem 

neustálé zlepšení je protikladem k dramatickým změnám, založených na principech 

reengineeringu. Zavedení principů Kaizen nevyžaduje žádné speciální techniky, ale 

využívá tradiční a velmi jednoduché nástroje jako jsou: systém zlepšovacích návrhů, 

disciplína na pracovišti, tvůrčí a týmová práce, hnutí nulových vad, kroužky 

kvality [18]. 

Hlavní smysl filosofie Kaizen pak spočívá v práci s lidmi a rozvoji jejich potenciálu. 

Systém učí zaměstnance přemýšlet v intencích nejlepší jakosti. Každý zaměstnance se 

snaží a je motivován, vykonávat svou práci co nejlépe. Každý zaměstnanec si pak musí 

uvědomit, že výsledky jeho práce jsou závislé také na pracovníkovi, který vykonává 

předcházející operaci.  

Autor filosofie Kaizen M. Imai pak doporučuje pro hodnocení dosaženého pokroku a 

sledování změn, využívat sedm základních nástrojů. Tyto umožňují mimo jiné hodnotit 

současný stav a provádět další porovnání dosaženého pokroku. Jedná se o základní a 

dlouhodobě používané nástroje z oblasti řízení jakosti:  

- Paretův diagram (analýza), 

- diagram příčin a následků, 

- regulační diagramy, 
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- histogramy, 

- kontrolní tabulky, 

- bodové korelační diagramy, 

- vývojové diagramy [18]. 

 

- SYSTÉM DOBRÉHO HOSPODAŘENÍ 

Systém dobrého hospodaření se zaměřuje na pořádek a disciplínu na pracovišti. Často 

bývá také označován zkratkou 5S. Těchto pět "S" se vztahuje k počátečním písmenům 

pěti japonských slov, která popisují správné hospodaření. Nepřítomnost 5S znamená 

plýtvání, nevýkonnost, nedostatek disciplíny, nízkou pracovní morálku, špatnou kvalitu, 

vysoké náklady a neschopnost plnit dodávky [18]. Pět kroků dobrého hospodaření lze 

klasifikovat do následujících bodů:  

 

1S  - Seiri (roztřídit) 

V rámci prvního kroku dochází k roztřídění všech položek na pracovišti. Položky jsou 

klasifikovány na potřebné a nepotřebné. Nepotřebné jsou pak z pracoviště odstraněny. 

Na pracovišti by se neměly vyskytovat nástroje a předměty, které nejsou dlouhodobě 

používány. Nářadí, které nebylo odstraněno, musí být následně na pracovišti 

uspořádáno.      

2S - Seiton (srovnat) 

Po odstranění nepotřebných věcí, musí být zbývající adekvátně uspořádány. Seiton 

znamená věci klasifikovat podle jejich použití a seřadit tak, aby jejich nalezení 

vyžadovalo minimum času a úsilí. Abychom toho dosáhli, musí každá položka mít své 

místo určení, název a stanovené množství. Optimální je také uspořádání nářadí do 

speciálních pořadačů, které zajistí přehlednost a jednoduchou identifikaci (obr. 10). 

 

 

 

 
Obr. 10 Správné uspořádání nářadí [62] 

 

3S - Seiso (vyčistit) 

Seiso znamená vyčistit pracoviště, tedy stroje, nástroje, ale také podlahy a veškeré 

pracovní prostory. Tento krok je rovněž spojen s kontrolou. Obsluha stroje může během 

čištění narazit na různé drobné poruchy a nedostatky. Je-li stroj pokrytý nánosem 

nečistot, je těžké odhalit jakékoli problémy, které se mohou na stroji objevit. Během 

čištění je pak snadné zaznamenat únik oleje, prasklinu v krytu, či uvolněné spoje. Řada 
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poruch na strojích začíná vibracemi (z důvodů uvolněných matic a šroubů), proniknutím 

cizích částic do stroje (z důvodu prasklého krytu) nebo nedostatečným mazáním.  

 

4S - Seiketsu (systematizovat) 

Čtvrtý krok spočívá v systematizaci zavedených principů úklidu, pořádku a disciplíny. 

Pro všechny činnosti jsou systematicky zavedeny postupy jejich realizace a kontroly. 

Současně je v rámci tohoto kroku také provedeno hodnocení dosaženého pokroku 

(současného stavu).  

 

5S - Shitsuke (standardizovat) 

Poslední krok se týká standardizace všech procesů. V rámci změn, které proběhly při 

zavádění 5S, může postupně docházet k degradaci dosaženého pokroku. Proto je vždy 

nutné, se kontinuálně snažit o zlepšování současného stavu. Standardizovat je nutné 

všechny procesy a činnosti, které budou znamenat nejen udržení současného stavu, ale i 

další rozvoj. 

 

Zavedení principů 5S můžeme obecně chápat v následujících aspektech a potenciálních 

přínosech pro výrobní organizaci:  

- vytvoření čistého, hygienického, příjemného a bezpečného pracovního prostředí, 

- oživení pracoviště a zásadní zlepšení pracovní morálky a motivace k práci, 

- odstranění různých druhů plýtvání, díky lepšímu přístupu k nástrojům a nářadí, 

- usnadnění práce, omezení fyzicky náročné práce a uvolnění prostoru na 

pracovišti, 

- redukce zdržování a časových ztrát,  

- zvýšení produktivity výrobního procesu, 

- redukce neshod a chyb, 

- lepší kontrola procesů, 

- ovlivnění a upoutání zájmu zákazníka, 

- budování konkurenceschopné firmy, 

-  zavedení systematické prevence pracovních úrazů. 
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4. PRINCIP HODNOCENÍ 

V rámci řešení disertační práce byl posouzen současný stav využívání a implementace 

principů štíhlé výroby ve třech výrobních organizacích. Pro komplexní posouzení 

současného stavu byl navržen systém tří-dimenzionálního hodnocení (obr. 11). 

 

 
 

 

Obr. 11 Systém hodnocení 

 

Tento je založen na analýze tří kategoriálně odlišných faktorů. První faktor označený 

jako SOFT bude mít za cíl posoudit formou dotazníků tzv. měkké aspekty. V každé 

monitorované společnosti budou respondentům předloženy dva dotazníky. První se týká 

jejich názorů na současný stav firmy, ve vztahu k principům štíhlé výroby. Cílem je 

zjistit jejich názor na aktuální stav základních faktorů štíhlé výroby v jejich organizaci 

(plýtvání, neefektivity, prostoje). Druhý dotazník bude jednoduchou formou hodnotit 

úroveň znalostí principů štíhlé výroby. Zde je úkolem posoudit do jaké míry jsou 

zaměstnanci obeznámeni s principy štíhlé výroby. Otázky jsou v dotazníku navrženy 

jako úvahové a možné odpovědi představují výčet variant z dané problematiky. Cílem 

není klasifikovat respondenty podle systému dobrých a špatných odpovědí, ale spíše 

identifikovat rozsah současných znalostí. Vyhodnocení pak bude realizováno formou 

určení četností jednotlivých variant odpovědi. Jelikož nebylo možné zajistit srovnatelné 

podmínky ve všech monitorovaných firmách (stejný počet respondentů, jejich 

struktura), bude vyhodnocení provedeno formou dílčích závěrů hodnotících správnost a 

komplexnost odpovědí. Nebude se tedy jednat o exaktní statistické vyhodnocení, 

protože nebylo možné zajistit srovnatelné podmínky ve všech sledovaných firmách. 

Druhá kategorie hodnocení je pak nazvaná VIZUO. Zde se jedná o vizuální posouzení 

daného pracoviště. Nejprve bude posouzena současná organizace pracoviště a úroveň 

vizualizace. Toto je realizováno formou řízeného pozorování, které posoudí dvanáct 

klíčových oblastí. Tyto jsou pak ohodnoceny formou přidělování bodů na stupnici 1 – 

10 (10 bodů je nejlepší, 1 bod nejhorší). Stejným způsobem je pak vyhodnocena i druhá 

oblast, která se týká standardizace práce. Zde je opět vyhodnoceno dvanáct sledovaných 

kritérií. Třetí část hodnocení se týká využívaných metod a nástrojů štíhlé výroby. Zde 

jsou na základě dostupných firemních údajů posouzeny jednotlivé nástroje z pohledu 

jejich využívání ve firmě.  

Čtvrtá část se pak týká toho, jaké jsou definovány očekávané přínosy při zavádění štíhlé 

výroby.    

Třetí dimenze hodnocení je analýza a měření jednoznačně kvantifikovatelných 

ukazatelů (HARD). Zde budou aplikovány konkrétní metody, které umožní posoudit 
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současný stav firmy pomocí vybraných ukazatelů (hodinová stabilita, množství vad, 

analýza prostojů, analýza materiálových toků). Kompletní systém hodnocení lze pak 

shrnout do následujících bodů: 

- SOFT 

- Dotazník A - současný stav firmy z hlediska štíhlé výroby 

- Dotazník B - znalost principů štíhlé výroby 

- VIZUO 

- Hodnocení organizace pracoviště a vizualizace 

- Standardizace práce 

- Využívané techniky a nástroje 

- Cíle štíhlé výroby 

- HARD 

- Hodinová stabilita 

- Neshodné výrobky 

- Ukazatele stavu a spotřeby zásob 

- Množství a druhy prostojů 

- Rizikovost výrobních agregátů z hlediska případných přerušení výroby 

- Intenzita materiálových toků 

- Přínosy zlepšovacích návrhů 

- Úroveň organizace pracoviště 
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5. PŘÍPADOVÉ STUDIE 

 
5.1 SLÉVÁRENSKÁ VÝROBA 

Pro analýzu zavádění principů štíhlé výroby ve slévárenské výrobě byla vybrána 

společnost Giff, a.s., která provozuje úspěšnou tuzemskou slévárnu ve Frýdlantu nad 

Ostravicí. Zde má nejen slévárenská, ale i hutní výroba hluboké kořeny. Železárny, 

které zde vznikly již v roce 1618, byly dlouhodobě nejvýznamnějším zaměstnavatelem 

regionu. Původně se zde vyrábělo jen surové železo. V roce 1913 byla pak založena 

Frýdlantská akciová společnost pro výrobu železného zboží – FERRUM, která se 

orientovala již především na slévárenskou výrobu. Tento název měla společnost až do 

Srpna roku 2001. Od 1. 9. 2001 nese firma název GIFF a.s. 

V současné době je společnost Giff, a.s. zcela samostatný výrobní subjekt, který 

produkuje průměrně 1350 tun odlitků, v hmotnostech od 2 do 150 Kg, v různých 

rozměrech (až do 700 mm) a materiálech ČSN 42 24 15, 42 24 20, 42 24 25 (GG 15, 

GG 20, GG 25), ČSN 42 23 05 (GGG 50).  

Společnost vlastní moderní formovací agregát HSP - 3D s formovacími rámy o 

rozměrech 850 x 850 x 200 mm pracujícími na principu profuku stlačeným vzduchem. 

Mezi další klíčové vybavení patří pískové hospodářství, jádrovna, dvě elektrické 

indukční středofrekvenční pece INDUCTOTHERM ELPHIAC o kapacitě 5 tun, dvě 

elektrické indukční středofrekvenční pece EGES o kapacitě 6 tun, finální úprava odlitků 

(tryskání, broušení, barvení, balení), široký strojní park. 

Firma je schopná realizovat komplexní výrobu jak na základně dodané dokumentace, 

tak provést výrobu dle hotového výrobku nebo modelu. Společnost provozuje vlastní 

modelárnu. Samotné modely jsou vyráběny ze dřeva, kovu, nebo pryskyřice. Modelárna 

je na špičkové úrovni a vyrábí nejen pro potřeby firmy, ale také pro externí zákazníky. 

V současné době se slévárna soustřeďuje hlavně na šedou a tvárnou litinu a vyrábí 

poměrně široké spektrum výrobků. Od roku 2000 prošla slévárna zásadními 

technologickými změnami, při níž byly zrušeny některé technologie, které byly 

nahrazeny novými, produktivnějšími. Zmínit pak lze především tyto milníky: 

2000 - Mokrá technologie, odprášení kuploven nahrazeno suchými tkaninovými filtry. 

2001 - Zrušená technologie formování na strojích Foromat a Retomat. 

2004 - Zrušeno tavení litiny v kupolové peci - nahrazeno středofrekvenční indukční  

           tavírnou.  

 - Odstaveno odprášení kuploven.  

 - Odstavení udržovací pece PIKS 12. 

2006 - Demontována technologie odprášení kuploven. 

2007 - Demontovány kupolové pece. 

          - Zrušena výroba na formovací lince DISAMATIC. 

2008 - Kompletně ukončena technologie filtrace odsávaného vzduchu mokrou cestou. 

2010 - Zrušení technologie tryskání odlitků na bubnových tryskačích, komorovém  

           tryskači a stolovém tryskači. 

 

Slévárna v současné době vyrábí široké spektrum výrobků pro řadu odvětví. Především 

se jedná o: 

- odlitky pro strojírenství, 

- odlitky pro elektrotechniku, 

- stavební litinu, 

- odlitky pro automobilový průmysl, 

- odlitky pro energetiku, 
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- umělecké odlitky a práce (příležitostně). 

 

Mimo slévárenskou výrobu realizuje společnost také vybrané obráběcí zakázky. V 

současné době disponuje poměrně širokým strojním parkem. Zákazníci, kteří poptávají 

výrobu odlitků, současně pravidelně využívají strojní kapacity firmy. Moderní strojní 

zařízení umožňuje také opracování hotových odlitků včetně přesného měření.  

 

5.1.1 POSTUP ZAVÁDĚNÍ ŠTÍHLÉ VÝROBY 

Zavádění štíhlé výroby bylo ve sledované slévárenské organizaci zahájeno v roce 2013. 

Slévárna dlouhodobě řešení problémy vyplývající z malých výrobních dávek, kdy se 

často jedná o kusovou nebo malosériovou výrobu. Toto sebou pak přináší problémy s 

neshodnou produkcí (vysoká přirozená zmetkovitost), množstvím prostojů, ale také s 

optimalizací stavu zásob. Současně má slévárenská výroba řadu specifik, které 

znesnadňují aplikaci standardních nástrojů štíhlé výroby. Vzhledem k těmto 

skutečnostem byly v rámci zavádění principů štíhlé výroby aplikovány spíše izolované 

nástroje, které se snaží optimalizovat dílčí ukazatele. Obecný postup využití uvádí 

obr. 12.   

 

Obr. 12 Postup zavádění 

V rámci této práce byla provedená analýza pro vybrané oblasti. Jedná se o rozbor 

neshodné produkce, analýzu prostojů a rizikovosti jednotlivých zařízení, optimalizaci 

zásob. V případě vad se jednalo o rozbor neshodných slévárenských produktů. 

V případě prostojů a rizikovosti výrobních zařízení byla analýza provedená na strojních 

(obráběcích) zařízeních. U těchto zařízení je jejich kapacita maximálně využívaná a 

dlouhodobě se zde vyskytovaly problémy s poruchami a prostoji. 
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5.1.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

DOTAZNÍK –  A - názorový - současný stav firmy z hlediska štíhlé výroby 

 

1. Které zdroje plýtvání považujete za nejvýznamnější 

a) Neshodná produkce a vady 

b) Nadbytečné zásoby 

c) Zbytečný pohyb 

d) Nadbytečné práce 

e) Čekání 

d) Opravování 

e) Nadprodukce 

f) Nevyužité schopnosti pracovníků 

 

2. Která část firmy podle Vás vykazuje největší zdroje plýtvání 

a) Obchod a nákup 

b) Výroba 

c) Údržba 

d) Administrativa 

e) Sklady a skladové hospodářství 

 

3. Který z následujících faktorů může podle Vás ve firmě přinášet zbytečné 

prostoje 

a) Výrobní zdroje a jejich úprava, skladování a správa 

b) Výrobní proces 

b) Marketing 

c) Řízení a směrnice 

d) Postoje lidí 

 

4. Ve které oblasti se ve Vaší firmě využívá zavedených standardů 

a) Výroba 

b) Logistika 

c) Údržba 

d) Administrativa 

 

5. Které činnosti podle Vás obsahují nevětší množství neefektivních časů 

a) Příjem zakázky a vyřízení 

b) Příprava technologie 

e) Výrobní operace 

d) Expedice 

e) Údržba zařízení a s ní spojené činnosti 

 

6. Na aktivitách v oblasti zlepšování se ve Vaší firmě podílí hlavně 

a) Nejvyšší management 

b) Střední management 

c) Nižší management 

d) Dělníci 
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7. Údržba se realizuje 

a) Pro všechny zařízení současně 

b) Dle druhu technologických zařízení individuálně 

c) Příležitostně 

d) Jen pro vybrané zařízení 

 

8. V rámci Vašeho pracovního zařazení musíte vyplňovat doklady, formuláře, 

které pak nejsou dále vyhodnoceny a používány 

a) Pravidelně 

b) Příležitostně 

c) Výjimečně 

d) Ne 

 

9. Ve které oblasti je podle Vás nejvíce kladen důraz na pořádek a disciplínu 

a) Výroba 

b) Administrativa 

c) Skladování 

 

10. Nejakost a neshody jsou podle Vás nejčastěji v procesech 

a) Výrobních 

b) Administrativních 

c) Skladovacích 

 

V rámci názorového dotazníku jsou barevně označeny odpovědi, které se u respondentů 

vyskytovaly nejčastěji. Jako zdroj plýtvání chápou respondenti nejčastěji fyzické ztráty 

(vady, zásoby, opravy). Výrazně méně jsou jako plýtvání označovány sekundární 

faktory, které s průběhem procesu úzce souvisí (zbytečný pohyb, čekání, nadprodukce). 

V praxi však mohou mít často závažnější důsledky než například nejakost, kterou lze 

adekvátní mezioperační a výstupní kontrolou omezit tak, že ji zákazník nemusí pocítit.  

Vnímané zdroje plýtvání pak úzce souvisí také s místem jejich vzniku. Jako nejčastější 

místa, která vykazují potenciálně největší zdroje plýtvání, byla označena: výroba, 

údržba, sklad. Pokud jde o vnímání standardů, tak ty jsou podle respondentů ve 

společnosti zavedeny v oblasti výroby a administrativy. V průběhu zpracování zakázky 

pak považují respondenti za největší zdroj neefektivit časy spojené s příjmem zakázky a 

vyřízením všech formalit. Zde si je nutné uvědomit, že slévárenská výroba je z tohoto 

pohledu dost specifická, zejména pokud jde o individuální zakázky. Závažný aspekt lze 

spatřovat v tom, že pracovníci považují zlepšování ve firmě za činnost, která se týká jen 

vedoucích pracovníků. Údržba je dle respondentů realizována především u vybraných 

zařízení a pouze nárazově. Respondenti současně uvedli, že často musí věnovat čas 

evidenci různých výkazů, které pak nejsou dále vyhodnocovány a z dlouhodobého 

hlediska využívány. Zajímavým výsledkem průzkumu je také fakt, že většina 

respondentů uvedla, že pořádek a disciplína je ve firmě především dodržována v oblasti 

výroby. Nejakostní produkce se pak dle vyhodnocených dotazníků týká především 

výrobního procesu.  
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DOTAZNÍK - B - znalosti principů štíhlé výroby 

 

1. Kterými oblastmi se štíhlý management především zaobírá 

a) Administrativa 

b) Výzkum a vývoj 

c) Výroba 

d) Logistika 

e) Nákup a prodej 

 

2. Snižování doby od přijetí zakázky po předání výrobku zákazníkovi zaleží 

především na 

a) Samotné výrobě produktu 

b) Přípravě technologie 

c) Času všech logistických operací 

d) Době přijetí a expedici zakázky 

 

3. Dle principů štíhlé výroby můžeme za plýtvání označit 

a) Odstraňování odpadů 

b) Opravování vadných kusů 

c) Čekaní na informace pro výrobu 

d) Čas nutný pro přechod mezi pracovišti 

e) Hledání nářadí 

 

4. Co patří mezi metody a nástroje, které lze v rámci štíhlé výroby využít 

a) Kanban 

b) Kaizen 

c) Systém dobrého hospodaření 

d) Jidoka 

e) Optimalizace zásob 

f) Poka - Yoke 

g) "Muda - Mura - Muri" 

h) Štíhlá administrativa 

 

5. Prevence předcházení nejakostní produkci ve společnosti, která má vysokou 

kvalitu výroby je 

a) Nutná 

b) Zbytečná 

c) Potřebná jen výjimečně 

 

6. Nadprodukce oproti okamžitým požadavkům zákazníka znamená z hlediska 

štíhlé výroby 

a) Zvýšení konkurenceschopnosti firmy - operativní uspokojení potřeb zákazníků 

b) Snížení konkurenceschopnosti - růst nákladů 

c) Nutnost změny prognózování 

 

7. Čekání znamená plývání  při 

a) Čekání na součásti 

b) Čekání na tisk 

c) Čekání na inspekci 
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d) Čekání na stroj 

e) Čekání na informace 

f) Čekání na opravu zařízení 

 

8. Za nevyužití příležitostí u výrobní organizace lze považovat 

a) Plýtvání potenciálem zaměstnanců 

b) Nevyužití tržních příležitostí 

c) Nevyužití možností zlepšení 

 

9. Soustavné umisťování všech předmětů na stálá, definovaná a určená místa 

a) Znamená zdržení a plýtvání 

b) Zvyšuje efektivitu práce a organizaci pracoviště 

c) Je klíčové jen v provozu nástrojárny 

 

10. Zlepšení v rámci procesů štíhlé výroby lze měřit pomocí 

a) Produktivity práce 

b) Hodinové stability 

c) Dopravní vzdálenosti 

d) Času seřízení 

e) Rozpracované výroby 

 

Nejčastější odpovědi v rámci vědomostní částí realizovaného průzkumu jsou opět 

označeny barevně. Otázky byly spíše koncipovány tak, aby odhalily jak vnímají 

respondenti konkrétní aspekty štíhlé výroby. Štíhlá výroba je opět chápana spíše v pojetí 

materiálové hodnoty (výroba, logistika, vývoj). Snižování doby realizace zakázky 

vnímají pracovníci především v souvislosti se samotnou výrobou. Za potenciální 

plýtvání respondenti nepovažují například odstraňování odpadů nebo hledání nářadí. 

Mezi nástroje, které jsou v rámci koncepce štíhlé výroby využitelné, řadí respondenti 

opět především ty, které souvisí s fyzickým stavem pracoviště, nebo se samotným 

výrobním procesem. Negativně lze hodnotit vnímání prevence v oblasti redukce 

neshodných výrobků. Čekání jako zdroj plýtvání je opět chápán především v souvislosti 

se samotnou výrobou. Ukládání nářadí a systém pořádku na pracovišti je pak vnímán 

jak nástroj pro zvyšování efektivity. Zlepšování v rámci procesů štíhlé výroby lze pak 

dle respondentů především hodnotit pomocí produktivity práce a hodinové stability. 

Respondenti nevidí zlepšování z hlediska štíhlé výroby již například v oblasti: snižování 

dopravní vzdálenosti mezi operacemi, snižování seřizovacích časů, změny množství 

rozpracované výroby.  
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5.1.3 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ PRACOVIŠTĚ A PROCESŮ 

Hodnocení organizace pracoviště a vizualizace 

 

Hodnocení současného stavu z hlediska organizace práce a vizualizace ukazuje tab. 1. U 

všech dvanácti sledovaných oblastí bylo provedeno hodnocení současného stavu na 

stupnici 1 – 10 (1 – nejhorší, 10 – nejlepší). 

 

Tab. 1 Organizace práce a vizualizace 

Číslo Hodnocená oblast Hodnocení 

(1-10*) 

Pozn. 

1. Společnost působí čistě, nepotřebný materiál a zmetky 

jsou jasně označeny a ohrazeny. 
7 

 

2. Pracovní prostory jsou rozděleny pomocí čar a 

značek. 
7 

 

3. Výrobky a zásoby jsou transparentně označeny. 7  

4. Všichni zaměstnanci se denně podílejí na úklidu. 8  

5. Každý kontejner, paleta, krabice, je označená štítkem, 

který je čitelný a srozumitelný. 
8 

 

6. Pracovníci dodržují uspořádání nářadí a pomůcek. 9  

7. Na nástěnkách (tabulích) jsou aktualizované 

informace o tréninku pracovníků a bezpečnosti práce. 
5 

 

8. Na nástěnkách (tabulích) jsou zobrazeny informace o 

výsledcích jakosti a principu řešení neshod. 
4 

 

9. Informace na nástěnkách (tabulích) týkajících se 

produktivity a kvality jsou pravidelně aktualizovány.  
5 

 

10. Jsou zobrazeny informace a produktivitě a kvalitě 

samostatně pro každou linku, proces, dílnu, 

pracoviště. 

5 

 

11. Kontrolní list obsahuje hlavní defekty a sleduje jejich 

řešení. Tento list je pro každou linku nebo výrobní 

zařízení. 

9 

 

12. Jsou mezi směnami dobře a efektivně předávány 

informace o problémech kvality, plánování a cílech 

výroby. 

7 

 

 Body součet 81  

 Celkový počet možných bodů 120  

 HODNOCENÍ (%) 67,5  
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Standardizace práce 

Standardizace práce byla posouzena prostřednictvím dvanácti hodnocených kritérií. 

Tab. 2 zobrazuje zjištěné výsledky. Hodnocení bylo provedeno na stupnici 1 – 10 (1 – 

nejhorší, 10 – nejlepší). 

 

Tab. 2 Standardizace práce 

Číslo Hodnocená oblast Hodnocení 

(1-10*) 

Pozn. 

1. Jsou vytvořeny pracovní postupy (návody) a 

používají se při práci a tréninku ve všech výrobních 

procesech (pracovní postupy obsahují čas, cyklus, 

sled procesu nebo úkolu a vstupující komponenty pro 

každý výrobní proces). 

9 

 

2. Každý výrobní proces má pracovní postup 

zveřejněný na pracovišti, kde je práce vykonávána. 
8 

 

3. Každý výrobní proces byl navržen na základě času 

celého výrobního cyklu (při sérové výr.). 
6 

Strojní 

výroba 

4. Obsluha strojů je zahrnuta do procesu utváření 

pracoviště a jeho standardizace. 
4 

 

5. Často prováděné operace nevýrobního charakteru 

jsou standardizovány (seřízení, kontrola kvality). 
6 

 

6. Pracovní postupy jsou opatřeny datem vydání a 

ukazují, co bylo změněno. 
9 

 

7. Pracovní postupy jsou pravidelně aktualizovány z 

hlediska úplnosti a jejich dodržování. 
7 

 

8. Operátoři samostatně vykonávají operace podle 

pracovních postupů. 
10 

 

9. Operátoři mají vyčleněný čas na úklid a základní 

činnosti údržby na daném výrobním zařízení. 
7 

ne vždy 

10. Dlouhodobé a opakující se problémy jsou řešeny na 

principu týmových porad (skupin). 
3 

 

11. Operátorovi je poskytnut oficiální tréninkový čas 

předtím, než vykonává práci sám.  
9 

 

12. Plýtvání vznikající přepravou materiálu je 

eliminováno redukcí vzdálenosti mezi procesy, výr.  

buňkami nebo skladem materiálu. 

- 
nelze 

hodnotit 

 Body součet 78  

 Celkový počet možných bodů 110  

 HODNOCENÍ (%) 65  
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Využívané techniky a nástroje 

Současný stav využívání nástrojů štíhlé výroby ukazuje tab. 3.  

 

Tab. 3 Využívané techniky a nástroje 

Číslo Název techniky ANO NE Poznámka 

1. TPM  X Strojní obrábění 

2. 5S X   

3. Vizuální řízení X  Některé parametry 

4. Týmové řešení  X  

5. Dávková výroba X   

6. Plýtvání - Muda X   

7. Management úzkých míst  X  

8. Tok hodnot (VSM)  X  

9. Optimalizace procesů X   

10. Štíhlá administrativa  X  

11. Kaizen X  Dle směrnic realizován, ale 

určen spíše pro ved. prac. 

12. Poka - Yoke X   

13. Jidoka  X  

14. Heijunka  X  

15. Optimalizace zásob  X Jen pro vybrané zásoby 

16. Kanban  X  

17. Hansei  X  

18. A3 report  X  

19. Genchigenbutsu  X  

20. Andon  X  

21. SMED  X  

22. Layout X   
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Přínosy zavádění štíhlé výroby - cíle definované při implementaci 

 

Stanovené cíle při zavádění principů štíhlé výroby jsou zobrazeny v rámci tab. 4.  

 

Tab. 4 Přínosy zavádění štíhlé výroby 

Číslo Hodnocená oblast ANO NE Poznámka 

1. Nulové vady  X  

2. Nízká fluktuace X   

3. Nízké zásoby X   

4. Nízké prostoje X   

5. Nízké časy změn  X  

6. Trvalé zlepšování X   

7. Vzdělávání a motivace pracovníků X   

 

Hodnocení organizace pracoviště a vizualizace bylo prostřednictvím sledovaných 

kritérií stanoveno ve výši 68,3 %. Tuto hodnotu lze označit za průměrnou. Nejhůře byly 

hodnoceny aspekty týkající se vizualizace aktuálních výsledků a problémových stavů. 

Nástěnky a vývěsky často obsahovaly neaktuální nebo velmi obecné informace. Toto 

lze vnímat negativně, zejména pokud jde o zobrazování hodnot neshodných výrobků a 

nejakostní produkce. Nedostatky bylo možné také identifikovat v oblasti úklidu a 

nakládání s odpady a nejakostní produkcí. Na některých místech nejsou pravidelně 

obnovovány označení jednotlivých pracovních ploch. Toto je ale částečně dáno 

charakterem výroby a pracovním prostředím. Označení výrobků nebylo také zcela bez 

nedostatků. Velmi dobré bylo zpracování kontrolních listů, ale také označování nářadí a 

přesná orientace v uspořádání. Většina pracovníků, kteří mají toto ve své kompetenci, se 

také v rámci každé pracovní směny podílejí na úklidu a mají na toto vymezený čas. V 

případě neplánovaných operativních změn ve výrobě, jsou tyto někdy realizovány na 

úkor úklidu a standardizace pracovního prostředí.  

 

V případě hodnocení standardizace práce je zde naprostá absence využívání týmových 

řešení v rámci podnikových procesů. Stejné nedostatky byly identifikovány v rámci 

spoluutváření pracovních standardů na daném pracovišti, kdy konkrétní obsluha 

zařízení má velmi malý prostor pro případné podněty a zlepšování. U údržbářských 

činností chybí také řada pracovních standardů pro běžné servisní zásahy. Výborně jsou 

většinou zpracovány pracovní postupy, které jsou pravidelně verifikovány a 

upravovány. Pracovníci jsou velmi zkušení a vykonávají definované úkoly samostatně. 

Tam kde to lze z hlediska technologie výroby předpokládat, je na pracovišti vždy 

aktuální pracovní postup. Noví pracovníci jsou adekvátním způsobem zaškolování a 

detailně seznamováni se všemi aspekty, které souvisí s jejich pracovním zařazením. V 

rámci hodnocení nebylo posuzováno plýtvání vyplývající z nadbytečné dopravy (toto 

bylo ovlivněno často odlišným charakterem jednotlivých výrobních částí a dispozičním 

uspořádáním závodu).  

Současné využívané nástroje a techniky z oblasti štíhlé výroby jsou uvedeny v rámci 

tab. 3. Problém lze spatřovat v absenci týmového řešení problémů, štíhlé administrativy 

a systému řízení zásob. V oblasti strojní výroby, která je rovněž součástí firmy by bylo 
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také vhodné využití metod TPM a SMED. Pro komplexní optimalizaci výroby je 

vhodné využít mapu toku hodnot. Zde je však nutné uvést, že její aplikace bude patrně 

omezena vzhledem k vysokému množství individuálních zakázek. V rámci tab. 4 jsou 

uvedeny přínosy zavádění štíhlé výroby podle toho, zda jsou zakomponovány v cílech 

organizace pro implementaci štíhlé výroby. Negativně lze hodnotit, že v cílech 

organizace je sice definovaný vztah firmy k jakosti, ale absentuje zde zaměření na 

nulové vady. Současně zde chybí jednoznačná orientace na nízké časy změn, které jsou 

z hlediska štíhlé výroby klíčové. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude analytická 

část zaměřena na rozbor vad odlitků, analýzu prostojů a údržby, optimalizaci zásob.  

 

5.1.4 ROZBOR MĚŘITELNÝCH FAKTORŮ 

VADY ODLITKŮ 

Neshodná výroba, vady a nejakostní výrobky jsou z hlediska principů štíhlé výroby 

elementárním zdrojem plýtvání. Vady odlitků jsou, jako u každého jiného výrobku, 

nejen z ekonomických, ale i řady dalších důvodů, naprosto nežádoucím projevem 

výrobního procesu. 

Slévárenská výroba je z hlediska vad velmi složité výrobní prostředí. V odlitcích mohou 

vznik vady různého charakteru. Problém je komplikovaný tím, že vada odlitku bývá 

zjištěná až na samotném konci celého výrobního procesu. Příčiny jejich vzniku musíme 

však hledat v procesech předvýrobních a výrobních. V dřívějších dobách se za klíčovou 

etapu považovala samotná výroba. V současné době se však všeobecně uznává, že o 

výsledné jakosti produktu se až z osmdesáti procent rozhoduje již v předvýrobních 

etapách, tedy v průběhu plánování jakosti produktu [1]. Sami zákazníci vyžadují po 

svých dodavatelích snížení nákladů na nejakostní výrobu. Již při kalkulaci dané zakázky 

je stanovena míra přirozené zmetkovitosti, kterou zákazník akceptuje. Tato ve své 

podstatě stanovuje akceptovatelnou výši nákladů na nejakostní produkci. Snaha 

zákazníků je přirozeně tyto náklady neustále snižovat. V případě slévárenské výroby 

však hraje významnou roli to, jak jsou odlitky technologicky a tvarově náročné 

(složité). Současně je důležité, zda se jedná o velkosériovou výrobu nebo odlévání 

několika málo zcela jedinečných kusů. Všechny tyto aspekty je nutné při kalkulaci 

nákladů zohledňovat.  

Ve sledované slévárně se vyrábí široké spektrum výrobků pro strojní, stavební, ale také 

automobilový průmysl. Jedná se tedy o odlitky často zcela odlišných parametrů, které 

lze vzájemně velmi obtížně porovnávat. Firma velmi přesně eviduje množství 

nejakostní produkce. Vzhledem k šíři vyráběného sortimentu a rozmanitosti druhů vad, 

jsou náklady na neshodnou produkci evidovány v Kč. Samotné vady odlitků jsou pak ve 

firmě evidovány dle systému klasifikace vad uvedených v rámci tab. 5. Uvedená 

klasifikace vychází z mezinárodních principů identifikace vad odlitků. V tab. 5 je 

zobrazeno základní rozdělní vad odlitků, které jsou detailně rozpracovány v rámci ČSN 

42 1240. 

Při rozboru vad je pak nutné vždy důkladně analyzovat všechny relevantní faktory. Ve 

sledované slévárně při hodnocení vývoje a příčin vad pak zohledňují především: 

- materiál odlitku, 

- materiál formy, 

- technologii odlévání, 

- teplotu lití, 

- materiál jádra a nátěr, 

- složitost odlitku, 

- specifika vnějšího prostředí. 
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Jak se dlouhodobě ukazuje, klíčovým parametrem je také technologická kázeň a přesné 

dodržování technologických předpisů. Zde hraje klíčovou roli lidský faktor. Často 

dochází k tomu, že zaměstnanci z osobních důvodů neuvedou důležité faktory, které 

mohly zásadně ovlivnit vznik vady. Toto pak může znesnadnit celý proces odhalování 

příčin. Na základě analýzy vad a systému jejich odhalování lze uvést nejčastější chyby 

při zjišťování [33]: 

- chaotický a nesystémový přístup – zkoušení různých řešení bez koncepce, 

- rychlé a analýzou nepodložené řešení, 

- změna technologie odlévaní bez hlubší analýzy, 

- pro odstranění příčiny se aplikuje hned několik řešení (často 

kontraproduktivních), 

- odstraněním problému řešení končí – vše není vyhodnoceno pro další potřeby 

- spoléhání se na své zkušenosti, 

- „profesní slepota“. 

 

Uvedené faktory se vyskytují nejen ve sledovaném podniku, ale jedná se o velmi 

obecně platné aspekty. Jednotlivé zakázky jsou často realizovány pod velkým časovým 

tlakem. Při vzniku neshodného výrobku jsou pak problémy řešeny operativně, kdy 

dochází ke kombinaci uvedených rizikových faktorů. Zpravidla se přes uvedené 

problémy podaří nalézt příčinu a produkci neshod vyřešit. Následovat by pak mělo 

komplexní vyhodnocení a stanovení preventivních opatření, které zamezí opakovanému 

vzniku.  
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Tab. 5 Základní klasifikace druhů vad odlitků [33] 

Číslo skupiny 

vad 
Název skupiny vad 

Číselné označení 

vady 
Název druhu vady 

1 

Vady tvaru, 

rozměrů a 

hmotnosti 

11 Nezaběhnutí 

12 Přesazení 

13 Zatekliny 

14 Vyboulení 

15 Zborcení 

16 Mechanické poškoz. 

17 Nedodržení rozměr. 

18 Nedodržení 

hmotnosti 

2 Vady povrchu 

21 Připečeniny 

22 Zavaleniny 

23 Zálupy 

24 Nárostky 

25 Výronky 

26 Výpotky 

27 Okuje 

28 Omáčení 

3 
Přerušení 

souvislosti 

31 Trhliny 

32 Praskliny 

4 Dutiny 

41 Bubliny 

42 Bodliny 

43 Staženiny 

44 Řediny 

45 Mikro-staženiny 

46 Mikro-bubliny 

5 Vměstky 

51 Struskovitost 

52 Zadrobeniny 

53 Nekovové vměstky 

54 Broky 

55 Kovové vměstky 

6 Vady struktury 

61 Odmíšení 

62 Nevyhovující lom 

63 Zatvrdlina, zákalka 

64 Obrácená zákalka 

65 Nesprávná struktura 

7 

Vady chem. slož., 

nesprávné fyzik. 

nebo mech 

vlastnosti 

71 Nesprávné chem. 

slož. 

72 Nevyhov. mech. 

vlast. 

73 Nevyhovující fyzik. 

vl. 

 

Ve sledované firmě jsou vady odlitků dlouhodobě vyhodnocovány a kontinuálně se 

pracuje na preventivních opatřeních. Tab. 6 ukazuje vývoj vad za posledních 5 let. 

V tabulce jsou evidovány vady odlitků, které se vyskytují nejčastěji (jsou spojeny 
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s nejvyššími náklady). Jde o tyto vady: bubliny, zadrobeniny, rozplavený písek, 

připečeniny, nezabíhavost, lom za studena, poškozený nátěr, bodliny a výronky. 

Graficky je zobrazen vývoj vad za dané období na obr. 13. 

 

Tab. 6 Náklady způsobené nejakostními odlitky 

Druh vady 
Náklady na vady v jednotlivých letech (Kč) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Bubliny 3.250.000 3.010.500 2.900.000 2.910.000 2.760.000 

Zadrobeniny 2.850.000 2.600.100 2.700.500 2.501.000 2.550.000 

Rozplavený písek 1.350.000 1.200.000 1.280.500 1.110.000 1.050.000 

Připečeniny 950.000 1.110.300 1.020.000 930.000 970.600 

Struskovitost 350.000 420.300 410.500 420.000 360.000 

Lom za studen 420.100 250.000 330.000 150.000 228.000 

Poškozený nátěr 110.900 190.000 205.000 130.000 134.000 

Nezaběhnutí 185.000 145.000 230.500 210.000 187.000 

Bodliny 210.000 220.000 105.000 190.600 140.000 

Výronky 190.000 160.500 150.000 140.800 136.000 

 

Údaje o nákladech vyplývajících z vad odlitků byly vyhodnoceny pomocí Paretovy 

analýzy (tab. 7). Tabulka zobrazuje náklady za všechny vady, jejich kumulativní součet 

a procentuální podíl na celkovém množství. Všechny sledované nejakosti byly pak 

klasifikovány do skupin A, B, C. Pro zařazení do jednotlivých skupin byla využitá 

pravidla pro sestavování Paretovy analýzy. Do skupiny A byly klasifikovány vady, 

které byly z hlediska svého objemu největší, ale které byly současně z hlediska svého 

podílu srovnatelné. Jako zásadní vady byly identifikovány bubliny (32,4 %) a 

zadrobeniny (28,9 %). Tyto dvě vady tvoří klíčovou skupinu A, kdy dohromady se 

jedná o 61,3 % nákladů. Jestliže obsahuje skupina A dvě položky, pak jejich 

procentuální obsah z celku (10 položek) je 20 %. Paretův poměr u této skupiny je pak 

20 – 61,3. Velmi se tedy blíží teoretickému 20 – 80. Jedná se tedy o zásadní vady, které 

z dlouhodobého hlediska znamenají největší náklady. Snížení výskytu těchto vad může 

tedy zásadně ovlivnit celkovou výši nákladů na neshodnou produkci. Druhou klíčovou 

skupinu vad, která je označená jako B, tvoří: rozplavený písek a připečneniny. Tyto 

vady odlitků představují 24 % celkového objemu nákladů. Paretův poměr je pak u této 

skupiny 20 - 24. Připečeniny se vyskytují převážně u odlitků pro vybranou dlouhodobou 

zakázku z oblasti výroby osobních automobilů. U těchto odlitků je rovně nastavená 

vysoká míra přirozené (kalkulované) zmetkovitosti. V obdobích kdy je výroba tohoto 

druhu odlitku minimální, je také výskyt této vady výrazně nižší.   

Třetí skupinu vad (C) pak tvoří tyto nejakosti: struskovitost, lom za studena, 

nezaběhnutí, bodliny, výronky, poškozený nátěr. Tyto vady mají procentuální podíl na 

celkovém objemu v intervalu (1,7 - 4,3 %). Paretův poměr u této skupiny je pak 60 - 
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14,7. Jedná se tedy o méně významné vady, které je však rovněž nutné neustále sledovat 

a vyhodnocovat příčiny vzniku.  

 

Tab. 7 Paretova analýza vad odlitků 

Druh vady 
Náklady v letech 

2010 – 2014 v Kč 

Kum. abs. 

četnost 

Rel. 

četnost 

(%) 

Kum.rel. 

četnost 

(%) 

Sk. % pol. 
% z 

celku 

Bubliny 14.830.500 14.830.500 32,4 32,4 

A 20 61,3 
Zadrobeniny 13.200.700 28.031.200 28,9 61,3 

Rozplavený 

písek 
5.990.500 34.021 700 13,1 74,4 

B 20 24,0 

Připečeniny 4.980.900 39.002.600 10,9 85,3 

Struskovitost 1.960.800 40.963.400 4,3 89,6 

C 60 14,7 

Lom za 

studena 
1.378.100 42.341.500 3,0 92,6 

Nezaběhnutí 957.500 43.299.000 2,1 94,7 

Bodliny 865.600 44.164.600 1,9 96,6 

Výronky 777.300 44.941.900 1,7 98,3 

Poškozený 

nátěr 
769.900 45.711.800 1,7 100,0 

 ∑ 45.711.800      

 

 

Obr. 13 Vývoj vad odlitků v posledních pěti letech ve sledované slévárně 
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Do hodnocení byly zahrnuty vady, které znamenají dlouhodobě největší škody. V 

průběhu roku však dochází k výskytu různého množství vad podle charakteru 

odlévaných výrobků.  

 

Bubliny jsou ve sledované slévárně z dlouhodobého hlediska největší příčinou vadných 

odlitků. Obecně se bubliny vyskytují jako jednotlivé bubliny, nebo v rozsáhlých 

shlucích, ale mohou být také rozloženy po celých oblastech povrchu odlitku. Často pak 

vznikají jako bubliny s hladkým povrchem, popřípadě s povrchem zoxidovaným [33]. 

Bubliny můžeme rozdělit na endogenní a exogenní. Při analýze příčin vzniku těchto vad 

je vhodné zohlednit tyto aspekty: 

- velké bubliny mají zpravidla exogenní původ, 

- exogenní bubliny vyskytující se v určité části odlitku mají většinou rozdílnou 

velikost, 

- endogenní bubliny jsou většinou malé, pravidelné, uspořádané a nacházejí se po 

celém odlitku. 

 

 

Obr. 14 Vývoj množství neshod v jednotlivých letech 

 

Druhou vadou odlitků, která generuje velké náklady, jsou zadrobeniny. Nejčastěji se 

jedná o povrchové nebo vnitřní dutiny ve stěně odliku, úplně nebo částečně vyplněné 

formovací směsí. Příčinou je nekvalitní formovací směs, nedostatečné vyztužení forem 

a jader nebo nesprávně vysušená forma. Velké množství odlitků ve sledované slévárně 

bylo spojováno s provozem starších formovacích zařízení. Současně dochází k 

problémům s vysoušením forem, které je dáno často operativními změnami ve výrobě. 

Tomuto se snaží vedení výroby i technologie přecházet. Velké množství zadrobenin 

vzniká také při odlévání složitých tenko-stěnných odlitků, které společnost také ve 

velké míře produkuje.  

Jak ukazuje obr. 14, vývoj objemu neshodné produkce má ve sledovaném období 

klesající tendenci. Při zavádění principů štíhlé výroby byla jako klíčový aspekt 
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definována právě kvalita odlitků. Vedení firmy se snaží klást velký důraz na proces 

identifikace příčin, jejich zjištění a nastavení preventivních opatření. Vzhledem k 

vysoké variabilitě výroby a složitosti jednotlivých odlitků, lze však jistou míru nejakosti 

vždy předpokládat. Neustále je však nutné pracovat na preventivních opatřeních 

vedoucích k zvyšování kvality výroby.  

 

ANALÝZA PROSTOJŮ 

Sledovaná firma provozuje v současné době řadu strojních zařízení. Velkým problémem 

jsou prostoje a neproduktivní časy jednotlivých zařízení. Prostoje a nevýrobní časy pak 

patří mezi základní zdroje neefektivit a plýtvání. Společnost provozuje v současné době 

řadu strojních zařízení, která se využívají při přípravě forem, ale také k realizaci 

strojních zakázek. Velká část dlouhodobých zákazníků poptává ve společnosti i tento 

druh prací. Při plánování jednotlivých zakázek a přípravě prací dochází často k 

problémům, které jsou vyvolávány častými poruchami a odstávkami jednotlivých 

zařízení. Toto je bohužel často dáno stářím a stavem jednotlivých zařízení. V současné 

době však ve společnosti chybí relevantní analýza, která by jednoznačně kvantifikovala 

množství neproduktivních časů a případné zdroje příčin. Nejprve byla proto provedená 

analýza poruchovosti jednotlivých strojních zařízení. Do hodnocení byly vybrány stroje, 

které vykazují nejvyšší časy odstávek. Analýza byla provedena na základě záznamů o 

provozu zařízení. Pro hodnocení byly využity údaje evidované pro jednotlivé stroje za 

období jednoho roku. Tab. 8 uvádí neproduktivní časy u sledovaných zařízení. 

Neproduktivní časy byly klasifikovány do čtyř základních kategorií: 

- plánované odstávky (opravy), 

- preventivní prohlídky, 

- neplánované opravy (poruchy), 

- výměna kapalin / elektro – kontrola. 

 

U každého strojního zařízení je pak uveden počet hodin, který byl v každé kategorii 

v průběhu roku zaznamenán. Do hodnocení byly zařazeny potenciálně nejrizikovější 

stroje s nejvyššími hodnotami neproduktivní časů. Jednalo se o tyto zařízení: 

- soustruh SU 67, 

- soustruh dvou-stojanový svislý, 

- soustruh hrotový SUS 67 – hrotový, 

- soustruh SP430, 

- CNC Doosan Daewoo puma 1500 Y, 

- CNC souřadnicová bruska HAUSER SIP S 40 CNC 311, 

- rovinná frézka AXA U-PFZ-40 X 6200, 

- rovinná frézka BOHLE MASTER CENTER T1, 

- rovinná frézka CORREA CF 22, 

- stojanová vrtačka Toren ZN 5040 A, 

- bruska stojanová ZCU, 

- válcová bruska KELLENBERGER R 175 X 1500. 

 

U všech uvedených výrobních zařízení je současně uvedeno celkové množství prostojů 

za všechny sledované kategorie. Data o nevýrobních časech byly posouzeny pomocí 

Paretovy analýzy. Pro hodnocení byly využity údaje o celkovém množství odstávek u 

každého strojního zařízení. Současně byla určená celková doba odstávek pro všechny 

stroje. Dále pak byl určen podíl na celkovém objemu pro každé výrobní zařízení (%). 

Podle tohoto údaje byly strojní zařízení seřazeny sestupně od nejvyšších hodnot. 
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Následně pak byly definovány skupiny zařízení podle podílu na celkovém objemu 

prostojů. Do skupiny A bylo klasifikováno pouze jedno stojní zařízení (Soustruh dvou-

stojanový svislý). Tento stroj se podílel na celkových odstávkách ve výši 26 %. 

Jednoznačně se tedy jedná o nejproblémovější zařízení dle analyzovaných dat. Do druhé 

nejvýznamnější skupiny A- byly klasifikovány tyto stroje: 

- rovinná frézka AXA U-PFZ-40 X 6200, 

- rovinná frézka BOHLE MASTER CENTER T1, 

- soustruh SP430. 

Tyto zařízení měly relativní podíl na celkovém množství odstávek v intervalu 12,1 – 

16,0 %. Jedná se o výrobní agregáty, které jsou z hlediska prostojů také velmi 

významné. Pro klasifikaci do samostatné skupiny rozhodlo to, že nejproblémovější 

zařízení má relativní podíl téměř ve dvojnásobné hodnotě, než výrobní zařízení ve 

skupině A- (např. Soustruh SP430 – 12,1 %).   

Do skupiny B byly klasifikovány zbývající strojní zařízení. V tomto případě se jedná o 

výrobní stroje, u kterých je relativní podíl na celkovém objemu odstávek v intervalu 2,5 

– 5,1 %. Z tohoto pohledu se jedná o méně rizikové zařízení. Je třeba ovšem zmínit, že 

celkový relativní podíl u této skupiny je 31,4 %. Tato hodnota je pak z hlediska 

celkového objemu také již významná. 

Pro detailnější analýzu kritičnosti byla aplikovaná modifikovaná metoda možného 

výskytu a vlivu vad. Do hodnocení byly zařazeny všechny analyzované strojní zařízení. 

Pro hodnocení byla využitá jednodušší forma této metody, kterou lze snadno aplikovat 

na uvedený problém. Pro určení významu rizika byly využity tyto tři aspekty: 

- pravděpodobnost výskytu poruchy, 

- odhalitelnost poruchy,  

- význam poruchy. 

 

Tab. 8 Stroje s nejvyšším počtem odstávek za sledované období 

 

 

Stroj 

Plánované 

odstávky 

(opravy) 

Preventivní 

prohlídky 

Neplánované 

opravy 

(poruchy) 

Výměna 

kapalin  

/ ektro-

kontrola 

Celkem 

(hod) (hod) (hod) (hod) (hod) 

Soustruh SU 67 14 10 22 9 55 

Soustruh dvou-

stojanový svislý 
160 32 180 26 398 

Soustruh hrotový 

SUS 67 - hrotový 
12 11 16 9 48 

Soustruh SP430 22 14 140 9 185 

CNC Doosan 

Daewoo puma 

1500 Y 

32 16 18 12 78 

CNC souřadnicová 12 22 16 9 59 



50 

 

bruska HAUSER 

SIP S 40 CNC 311 

Rovinná frézka 

AXA U-PFZ-40 X 

6200 

78 28 120 19 245 

Rovinná frézka 

BOHLE MASTER 

CENTER T1 

69 26 110 17 222 

Rovinná frézka 

CORREA CF 22 
14 6 10 8 38 

Stojanová vrtačka 

Toren ZN 5040 A 
16 10 32 9 67 

Bruska stojanová 

ZCU 
15 10 39 11 75 

Válcová bruska 

KELLENBERGER 

R 175 X 1500 

11 11 26 11 59 

 

Tab. 9 Vyhodnocení celkových odstávek 

Stroj Odstávky 

celkem (hod) 

 

% 

 

Skupina 

Soustruh dvou-stojanový svislý 398 26,0 A 

Rovinná frézka AXA U-PFZ-40 X 6200 245 16,0  

A - Rovinná frézka BOHLE MASTER CENTER 

T1 
222 

14,5 

Soustruh SP430 185 12,1 

CNC Doosan Daewoo puma 1500 Y 78 5,1  

 

 

 

B 

Bruska stojanová ZCU 75 4,9 

Stojanová vrtačka Toren ZN 5040 A 67 4,4 

Válcová bruska KELLENBERGER R 175 X 

1500 
59 

3,9 

CNC souřadnicová bruska HAUSER SIP S 40 

CNC 311 
59 3,9 



51 

 

Soustruh SU 67 55 3,6 

Soustruh hrotový SUS 67 - hrotový 48 3,1 

Rovinná frézka CORREA CF 22 38 2,5 

∑ 1529   

 

Pravděpodobnost výskytu poruchy byla vyhodnocena na základě četnosti výskytu u 

jednotlivých strojů. Zařízení byla poté ohodnocena příslušným počtem bodů. Bodová 

stupnice a klasifikace je zobrazena v rámci tab. 10. 

 

Tab. 10 Pravděpodobnost výskytu poruchy 

Riziko - výskyt poruchy Bodová stupnice 

Extrémní - porucha je jistá 81  - 100 

Vysoká - dochází k opakovaným poruchám 61 - 80 

Střední - občasné poruchy 41  - 60  

Nízké - malé množství poruch 21 - 40 

Velmi malé  - výjimečné poruchy 0 - 20 

 

Odhalitelnost poruchy charakterizuje to, do jaké míry je okamžitě při neshodě reálné 

odhalit poruchu a její příčinu. Toto může být klíčové z hlediska množství nejakostí 

produkce, ale také z pohledu minimalizace budoucích poruch. Hodnocení je opět 

prováděno na základě stupnice 0 – 100. Detailní systém hodnocení je zobrazen v rámci 

tab. 11.   

 

Tab. 11Odhalitelnost poruchy 

Odhalitelnost – posouzení Bodová stupnice 

Vyloučená - porucha a příčina je složitě odhalitelná 81  - 100 

Velmi vzdálená - omezená možnost odhalení příčiny 61 - 80 

Průměrná - příčinu lze příležitostně nalézt 41  - 60  

Vysoká - příčina je často odhalená 21 - 40 

 Velmi vysoká  - vysoká četnost identifikace příčiny 0 - 20 

 

Posledním hodnoceným kritériem je stanovení významu poruchy. Jak z pohledu jejího 

dopadu na kvalitu výroby, ale také na bezpečnost obsluhy. Systém hodnocení je opět 

založen na alokaci bodů v rozsahu 0 – 100. Tab. 12 ukazuje detailní princip hodnocení. 

Pro vyhodnocení současného stavu bylo použito výsledků ze záznamů poruch.  
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Tab. 12 Vyhodnocení významu poruchy 

Následek  - význam poruchy Bodová stupnice 

Nebezpečný - porucha ovlivňuje bezpečnost a jakost  81  - 100 

Velmi vážný - závažné poškození a rizika 61 - 80 

Průměrný - porucha znamená snížení výkonu a pohodlí obsluhy 41  - 60  

Malý - mírné potíže obsluhy 21 - 40 

Velmi malý  - spíše ztráta estetické funkce  0 - 20 

 

 

Tab. 13 Příklad hodnocení 

Analýza způsobů a důsledků poruch 

Stroj: Bruska stojanová ZCU 

Součást: Vypínač 

Datum: 21.7.2014 

Pracovník: Jan Pavel 

Funkce: Zapnutí stroje 

Druh poruchy: Stroj nelze zapnout do pohotovostní polohy 

Příčina: Vadný kontakt 

Způsob zjištění poruchy: Nefunkční stroj 

Pravděpodobnost: 10 

Odhalitelnost poruchy - příčiny: 30 

Následek poruchy: 50 

Celková úroveň kritičnosti: 15.000 

Doporučení: Oprava / provést elektro-kontrolu 

Predikce: 
Kontrola funkce a chodu vypínače při zapnutí / 

denní kontrola 

 

 

Vyhodnocení dostupných informací je realizováno v rámci tab. 14. V tabulce je 

uvedeno hodnocení jednotlivých kategorií pro všechny sledované stroje. Výsledné 

hodnocení vyjadřuje konkrétní míru rizika pro dané strojní zařízení. Toto je zobrazeno 

ve sloupci Riziko body v tab. 14 a bylo stanoveno jako součin hodnocení jednotlivých 

příčin. Výsledek je zobrazen v tabulce v tisíci bodech. Výše bodů pak reprezentuje 

identifikovanou míru rizika.   
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Tab. 14 Vyhodnocení rizika 

 

Stroj 
Pravděpodobnost 

výskytu poruchy 

Odhalitelnost 

poruchy - 

příčiny 

Následek 

poruchy 

Riziko 

Body 

(tis.) 

Soustruh SU 67 20 20 40 16 

Soustruh dvou-

stojanový svislý 
85 90 80 612 

Soustruh hrotový 

SUS 67 - hrotový 
15 20 40 12 

Soustruh SP430 75 25 40 75 

CNC Doosan 

Daewoo puma 

1500 Y 

25 20 20 10 

CNC souřadnicová 

bruska HAUSER 

SIP S 40 CNC 311 

14 20 20 5,6 

Rovinná frézka 

AXA U-PFZ-40 X 

6200 

65 75 60 292,5 

Rovinná frézka 

BOHLE MASTER 

CENTER T1 

60 75 70 315 

Rovinná frézka 

CORREA CF 22 
10 30 30 9 

Stojanová vrtačka 

Toren ZN 5040 A 
28 35 30 29,4 

Bruska stojanová 

ZCU 
34 35 25 29,8 

Válcová bruska 

KELLENBERGER 

R 175 X 1500 

24 30 30 21,6 
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Pro snadnější interpretaci zjištěných výsledků, byly stanovené body vyhodnoceny 

formou Paretovy analýzy a klasifikovány do několika skupin. Ve skupině A je strojní 

zařízení, které je z hlediska rizika možné hodnotit jako nejzásadnější. Z celkového 

množství alokovaných bodů je u tohoto zařízení 42,9 %. Pro toto zařízení je nutné 

zavést zcela specifický režim údržby. Vzhledem k zjištěným hodnotám a stáří zařízení 

je vhodné kontinuálně vyhodnocovat náklady na údržbu tohoto stroje. Je otázkou hlubší 

analýzy, zda je provoz tohoto zařízení rentabilní. Při návrhu dalších opatření je dobré 

současně posoudit vytížení tohoto stoje a možnou substituci jiným zařízením.  

 

Tab. 15 Vyhodnocení rizika - pořadí - klasifikace skupin 

 

Stroj 

Riziko 

body (tis.) 
% Skupina 

Soustruh dvou-stojanový svislý 612 42,9       A 

Rovinná frézka BOHLE MASTER CENTER T1 315 22,1 
 

A - 
Rovinná frézka AXA U-PFZ-40 X 6200 292,5 20,5 

Soustruh SP430 75 5,3  

B Bruska stojanová ZCU 29,8 2,1 

Stojanová vrtačka Toren ZN 5040 A 29,4 2,1 

Válcová bruska KELLENBERGER R 175 X 1500 21,6 1,5  

 

C 

Soustruh SU 67 16 1,1 

Soustruh hrotový SUS 67 – hrotový 12 0,8 

CNC Doosan Daewoo puma 1500 Y 10 0,7 

Rovinná frézka CORREA CF 22 9 0,6 

CNC souřadnicová bruska HAUSER SIP S 40 CNC 311 5,6 0,4 

∑ 1427,9   

 

 

Skupina A- obsahuje rovněž zařízení, která se významně podílejí na celkovém množství 

prostojů a jsou z hlediska zjištěných rizikových bodů zásadní. V této skupině jsou dvě 

zařízení (Rovinná frézka BOHLE MASTER CENTER T1, Rovinná frézka AXA U-

PFZ-40 X 6200), které tvoří z celkového objemu prostojů 42,6 %. Jedná se tedy rovněž 

o významné množství. Skupina B obsahuje výrobní zařízení, která se podílejí na 

celkovém objemu prostojů v intervalu 2,1 - 5,3 %. Ve skupině C jsou pak zařízení, které 

mají procentuální podíl na objemu prostojů v intervalu 0,4 - 1,5 %. Z celkového 

pohledu lze pak považovat stroje alokované ve skupinách B, C za méně rizikové. 

Klíčové bude z dlouhodobého hlediska snižovat neproduktivní časy u zařízení 

umístěných ve skupinách A, A-. U starších zařízení je vhodné posoudit náklady na 

jejich provoz a zvýšenou pozornost je třeba věnovat prevenci a diagnostice. Jako velmi 

vhodné se zde jeví využití principů totálně produktivní údržby. Zejména z důvodů 

snižování nákladů na údržbu, ale také v souvislosti se zapojením obsluhy do diagnostiky 
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a údržby zařízení. V tomto konceptu lze využít toho, že obsluha stroje může jako první 

a relativně nejsnadněji odhalit případnou poruchu stroje. Současně může zkušený 

pracovník obsluhující stroj velmi snadno identifikovat abnormality v činnosti zařízení, 

které mohu předznamenávat poruchu. Včasná diagnostika může zásadním způsobem 

ovlivnit výši případné škody, ale také dobu odstávky zařízení. U všech problémových 

zařízení je současně vhodné, aby obsluha stroje byla schopná provádět základní činnosti 

spojené s údržbou, ale také provádět drobnější opravy. Toto může ovlivnit vytíženost 

údržby a snižovat celkové náklady.            

Obr. 15 zobrazuje navržený vývojový diagram pracovního postupu pro zařízení z 

rizikových skupin. Vždy při předání směny musí pracovník provést základní kontrolu 

stroje a jeho funkčnosti. V případě, že byl identifikován problém, musí obsluha provést 

základní diagnostiku. Na jejím základě se pak rozhodnout, zda je dotyčný pracovník 

schopný provést potenciální opravu zařízení. V případě že nikoliv, přivolá pracovníky 

údržby, kteří uvedou zařízení opět do provozuschopného stavu. V případě, že se nejedná 

o zásadní poruchu, která si vyžádá delší odstávku stroje. O všech činnostech, které 

budou na zařízení prováděny, musí být proveden záznam do karty stroje. Tyto 

informace lze poté dále sekundárně vyhodnocovat a vyvozovat další závěry. U každého 

zařízení by měla mít obsluha předem definovaný okruh poruch, které může v rámci 

svých kompetencí odstranit. Současně pro složitější opravy musí být na pracovišti k 

dispozici předem definovaný pracovní postup. Obsluha stroje musí zvládnout také 

základní servisní úkony jako doplňování provozních kapalin a provádění kontroly jejich 

množství. Delegování těchto činností na útvar údržby by znamenalo jejich zbytečné 

zatížení.    

Specialisté útvaru údržby by se měli věnovat především odborným činnostem, mezi 

které jistě tyto jednoduché úkoly nepatří. Současně by využívání pracovníků údržby pro 

běžné provozní činnosti na zařízení nutně muselo znamenat potřebu navýšení jejich 

počtu. Toto pochopitelně zvýší náklady na údržbu, která patří sice mezi nevýrobní 

složky organizace. Současně ovšem útvar údržby zásadně ovlivňuju provozuschopnost 

zařízení a tedy kontinuálnost výrobního procesu.   
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Obr. 15 Vývojový diagram navrženého pracovního postupu 

 

ANALÝZA ÚDRŽBY 

Na základě provedené analýzy byly definovány základní aspekty současného stavu 

údržby výrobních zařízení ve sledované organizaci. Tyto byly formulovány 

prostřednictví analýzy SWOT (tab. 16). Analýza řeší jak faktory týkající se údržby, ale i 

samotného strojního parku. Tyto oblasti spolu úzce souvisí a nelze je oddělovat. Mezi 

klíčové silné stránky patří odbornost pracovníků údržby. Vedení organizace klade velký 

důraz na neustálé vzdělávání, což přináší z dlouhodobého hlediska velmi pozitivní 

výsledky. Jednotliví pracovníci údržby jsou specializovaní na určitá výrobní zařízení a 

servisní zásahy. V rámci prováděných prací je v současné době také vysoký stupeň 

zastupitelnosti. Toto je dáno zkušenostmi a vysokou odborností pracovníků údržby. 

Silná stránka je také to, že část výrobního parku je již modernizována a využívá 

výkonné a plně automatizované obráběcí centra. Oddělení údržby je také velmi dobře 

vybaveno nářadím a adekvátním zařízením pro servisní zásahy. Mezi identifikované 

slabé stránky lze zařadit stáří některých výrobních strojů, ale především vysoký věkový 

průměr pracovníků údržby. V důsledku omezené dostupnosti kvalifikovaných 

pracovníků se bohužel dlouhodobě nedaří doplňovat pracovní kolektiv o mladší 

pracovníky. V rámci oddělní údržby je celkově nejvyšší věkový průměr ze všech 

výrobních částí podniku. Velkým nedostatkem je v současné době také malé zapojení 
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obsluhy strojů do údržbářských procesů na provozovaných zařízeních. Pro některé 

kontrolní činnosti také chybí adekvátní měřicí technika. Jako největší příležitost lze 

označit využití koncepce TPM, která by znamenala větší zapojení obsluhy strojů do 

údržby a také by pozitivně ovlivnila vývoj nákladů. Pro řadu činností by rovněž bylo 

přínosné standardizovat jednotlivé operace. Některá zastaralá strojní zařízení by bylo 

rovně přínosné nahradit modernějšími, popřípadě zvážit převedení výroby na jiný 

výrobní agregát. Problém zastaralých výrobních zařízení je rovněž spojen s nedostatkem 

náhradních dílů pro tyto agregáty. V případě těchto strojních zařízení je nutné řešit 

problém vyšších nákladů na provoz a údržbu. Potenciální hrozby se netýkají jen 

technického vybavení, ale také obsluhy. V současné době se podnik marně snaží řešit 

problém vysokého věku pracovníků údržby, který je dán absencí kvalifikovaných 

mladých odborníků na trhu práce. Problém je také vysoká variabilita v charakteru 

spotřeby současných zákazníků. Toto výrazně ovlivňuje množství přestaveb a nutných 

servisních úkonů, které jsou právě u starších zařízení náročné. Toto lze řešit zavedením 

fixních částí plánu pro dané zařízení na určité období. Celkově lze doporučit 

v maximální míře využívat současných silných stránek a potenciálních příležitostí, 

k odstranění slabých míst a minimalizaci případných hrozeb. Z dlouhodobého hlediska 

je třeba především pracovat na kontinuálním rozvoji pracovníků, kteří jsou pro 

organizaci zcela dominantním faktorem.         

 

Tab. 16 SWOT analýza - údržba a stroje 

 

SILNÉ STRÁNKY 

- vysoce kvalifikovaní pracovníci 

- kontinuální vzdělávání 

- vysoká míra zastupitelnosti 

- část zařízení je moderní 

- údržba je lokalizovaná přímo ve výrobě 

- výborná vybavenost zařízením a nářadím 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- extrémní zastaralost části strojního parku 

- vysoký věk pracovníků údržby 

- pro řadu činností není standardizovaný    

  postup 

- malé zapojení obsluhy do údržby 

- chybí některá měřící technika 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- využití koncepce TPM 

- preventivní údržba realizovaná obsluhou 

- vzdělávání a motivace obsluhy strojů 

- standardizace jednotlivých výkonů 

- pořízení nových technologií (strojů) 

 

 

 

HROZBY 

- nedostatek náhradních dílů na některé  

  stroje 

- růst nákladů na údržbu a provoz strojů 

- nedostatek mladých kvalifikovaných    

  pracovníků na trhu 

- variabilita poptávky zákazníků - časté     

  přestavby - servisní a údržbářské činnosti 

 

 



58 

 

ANALÝZA ZÁSOB 

V rámci realizovaného průzkumu týkajícího se štíhlé výroby, proběhla ve sledované 

společnosti také analýza řízení vybraného segmentu zásob. Na základě požadavků 

organizace nebudou v práci uvedeny konkrétní názvy položek zásob, ale pouze zástupné 

označení čísly. Tab. 17 ukazuje množství sledovaných položek zásob. Pro analýzu byl 

vybrán segment zásob, který obsahuje celkem 50 položek. V rámci tab. 17 je určen 

procentuální podíl jednotlivých položek z celkového objemu. Prvním krokem při 

analýze zásob bylo provedení Paretovy analýzy. Pro všechny položky byl určen jejich 

relativní podíl, kumulativní součet a následně byly klasifikovány do jednotlivých 

skupin. Pro klasifikaci byla aplikována dvě základní pravidla. Do skupiny A musí být 

zařazeny položky s největším podílem na celkovém objemu zásob a tyto položky musí 

být objemově srovnatelné. Na základě těchto pravidel byly do skupiny A klasifikovány 

položky č. 8, 17, 3. Tyto položky zásob mají srovnatelný relativní podíl na celkovém 

objemu (15,47 - 19,00 %). Celkem tvoří jen tyto tři položky zásob 52,32 % z celkového 

objemu. Paretův poměr u této skupiny zásob je 6 - 52. Při řízení zásob je nutné této 

skupině věnovat maximální pozornost, protože jen tyto tři položky tvoří více než 

polovinu z celkového objemu skladu. Do skupiny B byly klasifikovány položky č. 1, 14, 

21, 5. Položky mají realitní podíl na celkovém objemu v intervalu 5,17 - 8,53 %. Jedná 

se tedy o menší položky, které však v celém rozsahu skupiny jsou rovněž významné. 

Paretův poměr u této skupiny je 8 - 27. Méně významné (objemné) položky zásob jsou 

pak klasifikovány do skupiny C. Zde lokalizované položky, mají podíl na celkovém 

objemu v intervalu 1,29 - 2,02 %. Paretův poměr u této skupiny je 20 -16. Zásoby z této 

skupiny jsou již z hlediska celého objemu méně důležité. Do skupiny D pak byly 

klasifikovány zásoby, které jsou objemově nejméně významné. Jednotlivé položky jsou 

v intervalu 0,02 - 0,53 % z celého objemu. Paretův poměr je 66 - 5. Počet položek zásob 

je tedy významný, ale objemově se jedná o velmi malé položky. Obecně lze říci, že 

maximální pozornost při řízení zásob je nutné věnovat skupině A, ve které jsou největší 

položky zásob.  

Uvedené výsledky Paretovy analýzy jsou zobrazeny v tab. 19, 20 a lze je interpretovat 

různými způsoby. Klasifikace položek do uvedených čtyř skupin (A - B - C - D) je 

jednou z možností. Toto řešení pak umožňuje volbu individuální strategie pro každou 

skupinu zásob. Pro každou skupinu je možné zvolit individuální přístup. Díky tomu 

můžeme zohlednit specifika každé skupiny. Současně je ovšem daný postup náročnější, 

protože budeme muset pro každou skupinu aplikovat individuální řešení. Další možnost 

interpretace výsledků Paretovy analýzy ukazuje tab. 21, 22. Položky zásob jsou zde 

klasifikovány pouze do dvou skupin (A, B). Ve skupině A jsou položky č. 8, 17, 3, 1, 

14, 21, 5. Jedná se o položky zásob, které mají relativní podíl na celkovém objemu v 

intervalu 5,17 - 19 %. Celkově tyto zásoby tvoří 79,34 % z celkového objemu. Paretův 

poměr je pak u této skupiny 14 - 79. Skupinu B tvoří všechny zbývající položky zásob. 

Zásoby mají relativní podíl na celkovém objemu 0,02 - 2,02 %. Paretův poměr je u této 

skupiny 86 - 21. Tato interpretace výsledků se jeví pro potřeby sledované firmy 

mnohem výhodněji. Ve skupině A jsou koncentrovány všechny větší položky, které 

celkem tvoří 79 % z celkového objemu. Počet položek není současně natolik velký, aby 

nebylo možné tuto skupinu zásob poměrně snadno sledovat a řídit. Ve skupině B jsou 

lokalizovány méně významné položky, pro které je pak vhodné použít jednotnou 

strategie objednávání a řízení.  

Zjištěné výsledky Paretovy analýzy jsou graficky zobrazeny na obr. 16, 17. Plochy 

jednotlivých geometrických útvarů představují Paretův poměr (počet položek v %, 

relativní podíl celé skupiny na celkovém objemu). Grafické zobrazení umožňuje velmi 

snadno a přehledně vizualizovat zjištěné výsledky. V případě sledované společnosti je 
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vhodné provádět Paretovu analýzy v pravidelných intervalech (např. kvartálně) a 

následně jednotlivé výsledky porovnávat. K těmto potřebám je možné využít právě 

grafické zobrazení. V případě nutnosti hlubší analýzy je možné využít pro hodnocení 

Lorenzovu křivku. Tato vznikne jako křivka, která je tvořena uhlopříčkami jednotlivých 

útvarů. U této křivky pak lze velmi jednoduše hodnotit její sklon a rozdíly v šikmosti 

jednotlivých částí.  

 

Tab. 17 Současná struktura sledovaného segmentu zásob - 1. část 

Položka Objem (tis. Kč) % z celku 

1 8 910 8,53 

2 2 113 2,02 

3 16 160 15,47 

4 140 0,13 

5 5 405 5,17 

6 130 0,12 

7 90 0,09 

8 19 850 19,00 

9 1 901 1,82 

10 30 0,03 

11 60 0,06 

12 169 0,16 

13 225 0,22 

14 7 509 7,19 

15 1 800 1,72 

16 149 0,14 

17 18 640 17,85 

18 110 0,11 

19 1 500 1,44 

20 19 0,02 

21 6 400 6,13 

22 36 0,03 

23 160 0,15 

24 1 600 1,53 

25 110 0,11 

 

 

Na základě provedené analýzy je pro potřeby sledované firmy v současné době 

výhodné, použít klasifikaci položek do dvou skupin (druhý model). Pro obě skupiny pak 

je vhodné definovat individuální strategii. Toto však vyžaduje posouzení více faktorů. 
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Velikost a relativní podíl na celkovém objemu jsou jen jedním pohledem na charakter 

zásob. Pokud chceme definovat konkrétní strategii, je nutné posoudit také další faktory 

jako variabilita spotřeby, dodací lhůty, riziko nedostatku, sezónní charakter zásob a 

další.  

 

Tab. 18 Současná struktura zásob - 2. část 

 

Položka Objem (v tis. Kč) % z celku 

26 1 450 1,39 

27 1 350 1,29 

28 550 0,53 

29 130 0,12 

30 420 0,40 

31 320 0,31 

32 110 0,11 

33 110 0,11 

34 210 0,20 

35 155 0,15 

36 90 0,09 

37 95 0,09 

38 85 0,08 

39 115 0,11 

40 110 0,11 

41 1 720 1,65 

42 45 0,04 

43 149 0,14 

44 58 0,06 

45 163 0,16 

46 1 950 1,87 

47 60 0,06 

48 50 0,05 

49 50 0,05 

50 1 690 1,62 

∑ 104 451 100 
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Tab. 19 Analýza ABC - varianta I - 1. část 

Pořadí Položka Objem 
% 

z celku 

Kumulativní 

relativní 

součet 

Skupina 
% z celku - 

% položek 

1 8 19 850 19,00 19,00 

A 6 – 52 2 17 18 640 17,85 36,85 

3 3 16 160 15,47 52,32 

4 1 8 910 8,53 60,85 

B 8 – 27 
5 14 7 509 7,19 68,04 

6 21 6 400 6,13 74,17 

7 5 5 405 5,17 79,34 

8 2 2 113 2,02 81,37 

C 20 – 16 

9 46 1 950 1,87 83,23 

10 9 1 901 1,82 85,05 

11 15 1 800 1,72 86,78 

12 41 1 720 1,65 88,42 

13 50 1 690 1,62 90,04 

14 24 1 600 1,53 91,57 

15 19 1 500 1,44 93,01 

16 26 1 450 1,39 94,40 

17 27 1 350 1,29 95,69 

18 28 550 0,53 96,22 

D 66 – 5 

19 30 420 0,40 96,62 

20 31 320 0,31 96,92 

21 13 225 0,22 97,14 

22 34 210 0,20 97,34 

23 12 169 0,16 97,50 

24 45 163 0,16 97,66 

25 23 160 0,15 97,81 
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Tab. 20 Analýza ABC - varianta I - 2. část 

Pořadí Položka Objem % z celku 
Kumulativní 

relativní součet 
Skupina 

% z celku - 

% položek 

26 35 155 0,15 97,96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 - 5 

27 16 149 0,14 98,10 

28 43 149 0,14 98,25 

29 4 140 0,13 98,38 

30 6 130 0,12 98,50 

31 29 130 0,12 98,63 

32 39 115 0,11 98,74 

33 18 110 0,11 98,84 

34 25 110 0,11 98,95 

35 32 110 0,11 99,05 

36 33 110 0,11 99,16 

37 40 110 0,11 99,26 

38 37 95 0,09 99,36 

39 7 90 0,09 99,44 

40 36 90 0,09 99,53 

41 38 85 0,08 99,61 

42 11 60 0,06 99,67 

43 47 60 0,06 99,72 

44 44 58 0,06 99,78 

45 48 50 0,05 99,83 

46 49 50 0,05 99,88 

47 42 45 0,04 99,92 

48 22 36 0,03 99,95 

49 10 30 0,03 99,98 

50 20 19 0,02 100,00 
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Obr. 16 Výsledek klasifikace zásob - varianta I 
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Tab. 21 Analýza ABC - varianta II - 1. část 

 

Pořadí Položka Objem % z celku 
Kumulativní 

relativní součet 
Skupina 

% z celku - 

% položek 

1 8 19 850 19,00 19,00 

A 14 - 79 

2 17 18 640 17,85 36,85 

3 3 16 160 15,47 52,32 

4 1 8 910 8,53 60,85 

5 14 7 509 7,19 68,04 

6 21 6 400 6,13 74,17 

7 5 5 405 5,17 79,34 

8 2 2 113 2,02 81,37 

B 86 - 21 

9 46 1 950 1,87 83,23 

10 9 1 901 1,82 85,05 

11 15 1 800 1,72 86,78 

12 41 1 720 1,65 88,42 

13 50 1 690 1,62 90,04 

14 24 1 600 1,53 91,57 

15 19 1 500 1,44 93,01 

16 26 1 450 1,39 94,40 

17 27 1 350 1,29 95,69 

18 28 550 0,53 96,22 

19 30 420 0,40 96,62 

20 31 320 0,31 96,92 

21 13 225 0,22 97,14 

22 34 210 0,20 97,34 

23 12 169 0,16 97,50 

24 45 163 0,16 97,66 

25 23 160 0,15 97,81 
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Tab. 22 Analýza ABC – varianta II - 2. část 

 

Pořadí Položka Objem % z celku 
Kumulativní 

relativní součet 
Skupina 

% z celku - 

% položek 

26 35 155 0,15 97,96 

B 86 - 21 

27 16 149 0,14 98,10 

28 43 149 0,14 98,25 

29 4 140 0,13 98,38 

30 6 130 0,12 98,50 

31 29 130 0,12 98,63 

32 39 115 0,11 98,74 

33 18 110 0,11 98,84 

34 25 110 0,11 98,95 

35 32 110 0,11 99,05 

36 33 110 0,11 99,16 

37 40 110 0,11 99,26 

38 37 95 0,09 99,36 

39 7 90 0,09 99,44 

40 36 90 0,09 99,53 

41 38 85 0,08 99,61 

42 11 60 0,06 99,67 

43 47 60 0,06 99,72 

44 44 58 0,06 99,78 

45 48 50 0,05 99,83 

46 49 50 0,05 99,88 

47 42 45 0,04 99,92 

48 22 36 0,03 99,95 

49 10 30 0,03 99,98 

50 20 19 0,02 100,00 
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Obr. 17 Výsledek klasifikace zásob - varianta II 

 

Rozbor variability spotřeby 

Variabilita spotřeby je klíčovým aspektem, který ovlivňuje celkovou koncepci řízení 

zásob [57]. Variabilita nám ve své podstatě kvantifikuje, jak jsou jednotlivé položky 

zásob pravidelně spotřebovávány. Toto je důležité především z hlediska plánování 

jejich potřeby a stanovování pojistných hladin zásob. Zcela jiný přístup při řízení zásob 

je nutné volit pro zásoby, které mají vysokou pravidelnost ve spotřebě a odlišný pro 

položky, které se spotřebovávají nárazově. Vysoká hladina zásob u položek kde 

spotřeba je spíše příležitostná, může znamenat zbytečné umrtvení finančních prostředků 

v zásobách. Pro hodnocení variability se používá zcela triviální statistický ukazatel - 

variační koeficient. Tento se určí jako podíl směrodatné odchylky a aritmetického 

průměru. Výsledný podíl je pak vynásoben konstantou 100. Variabilita je měřena v 

procentech. Čím vyšší je zjištěná hodnota variačního koeficientu, tím je větší variabilita 

spotřeby. Vysoké hodnoty variability pak znamenají omezenou možnost predikce 

budoucí spotřeby. Nízké hodnoty variačního koeficientu znamenají pravidelnost ve 

spotřebě a velmi dobrou možnost predikce.   

 

𝑉𝑥 =
𝑆𝑥

𝑥
∗ 100  [%]                                                               (5) 

 

V rámci logistiky a řízní zásob se často používá klasifikace položek zásob do tzv. 

skupin variability. Podle názvu skupin se také tato metoda nazývá XYZ. Nejčastěji 

používané dělení je uvedené v tab. 23.  
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Tab. 23 Klasifikace variability - obecný logistický koncept 

 

Skupina Hodnota Vx (%) Popis 

X 0- 50 

Zásoby s vysokou 

pravidelností spotřeby. 

Výborná možnost predikce 

spotřeby. 

X 51- 90 

Zásoby s příležitostnými 

výkyvy a trendy. Omezená 

možnost predikce spotřeby 

a plánování. 

Z nad 90 

Zásoby se silnými 

změnami ve spotřebě. 

Značně omezená možnost 

odhadu budoucí spotřeby a 

plánování. Spíše 

stochastické plánování.  

 

 

Tab. 24 Klasifikace variability - navržený systém hodnocení pro sledovanou firmu 

 

Skupina Hodnota Vx (%) 

X 0-20 

X- 21-40 

Y 41-60 

Y - 61-80 

Z 81-100 

Z - 101 – 200 

Z - - 201 a více 

 

Standardní logistický koncept hodnocení variability (tab. 23) je výhodný především z 

hlediska své jednoduchosti. Položky jsou klasifikovány pouze do tří skupin. Přičemž 

každá z nich má zásadně odlišných charakter. Toto velmi usnadňuje vyhodnocení a 

definovaní doporučení. Omezení spočívá v poměrně širokém intervalu jednotlivých 

skupin. V případě skupiny A (0 - 50 %) se tak mohou vyskytovat položky, které mají 

variabilitu extrémně nízkou (1 - 5 %) a pak zásoby, u kterých se blíží variabilita 50 %. 

Tyto položky již vykazují relativně vysoké hodnoty variability. Všechny tyto položky 

jsou pak klasifikovány do jedné skupiny, pro kterou se zpravidla definuje jednotná 

strategie. Její efektivita pak může být ovlivněna uvedenými rozdíly. Vzhledem k těmto 
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skutečnostem bylo pro hodnocení variability ve sledované firmě navrhnuto hodnocení, 

které je detailnější (tab. 24). Položky zásob jsou zde dle hodnoty variačního koeficientu 

klasifikovány do sedmi skupin. Především u variability 0 - 100 % je definováno 5 

skupin, které položky více selektují. Rovněž pro vysokou variabilitu nad 100 % jsou zde 

definovány dvě kategorie. Z obecného hlediska je velký rozdíl mezi položkou, která má 

variační koeficient 150 % a zásobami, které vykazují variabilitu ve stovkách procent 

(300 - 500 %). V obou případech se jedná o významné kolísání ve spotřebě, avšak 

druhý příklad je zcela extrémní. Toto je nutné proto odlišit.  

Pro hodnocení variability spotřeby byly vybrány položky, které byly klasifikovány do 

klíčové skupiny A dle Paretovy analýzy. Jedná se o položky č. 8, 17, 3, 1, 14, 21, 5. Pro 

analýzu byly vybrány údaje o spotřebě za 12 měsíců. 
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Tab. 25 Analýza variability 

Položka 

Sledované období (spotřeba - ks) Analýza Vyhodnocení 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec ∑ Sx 
Arit. 

pr. 
Vx Skup. 

8 4 6 4 8 4 1 2 4 4 5 4 2 48 1,86 4,00 46,5% Y 

17 1 0 1 5 2 1 0 0 2 1 1 1 15 1,36 1,25 108,5%   Z - 

3 220 220 225 201 210 240 208 214 234 247 180 210 2609 18,12 217,42 8,3% X 

1 10 10 40 47 39 39 20 24 29 30 10 15 313 13,24 26,08 50,8% Y 

14 12 12 12 12 12 13 50 28 10 20 10 27 218 11,84 18,17 65,2%   Y - 

21 20 19 28 16 19 18 22 16 25 24 22 20 249 3,62 20,75 17,5% X 

5 0 5 6 60 40 30 0 0 0 2 10 7 160 19,50 13,33 146,2%   Z - 

 

 
 

Obr. 18 Vývoj variability spotřeby 
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Hodnoty spotřeby pro jednotlivé položky zásob jsou zobrazeny v rámci tab. 25. Pro všechny 

položky zásob byla určená celková suma spotřeby za dané období, průměrná spotřeba a 

směrodatná odchylka. Z těchto údajů pak byla stanovená hodnota variačního koeficientu. 

Podle jeho výše byly jednotlivé položky zásob rozděleny do příslušných skupin. Dvě položky 

(č. 3, 21) byly klasifikovány do skupiny X, tedy do skupiny s nejnižší variabilitou. U těchto 

položek lze velmi dobře předpovídat budoucí spotřebu. Obecně lze u těchto položek doporučit  

stanovení pojistné zásoby ve výši průměrné spotřeby (popř. jejího určitého násobku). 

Graficky je průběh spotřeby a průměrná hodnota u těchto položek zobrazena v rámci obr. 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25. 

Ze sedmi sledovaných položek byly dvě položky (č. 1, 8) zařazeny do skupiny Y. Jedná se o 

položky se střední variabilitou a omezenou možností předpovědi. Vyšší variabilita byla 

zjištěná u položky č. 14, která byla zařazená do skupiny Y-. Tato položka má hodnotu 

variačního koeficientu 65,2 %. Jedná se o položku kde je již vyšší míra variability a omezená 

možnost předpovědi. Položky č. 5, 17 byly klasifikovány do skupiny Z - s nejvyšší mírou 

variability. U těchto položek zásob je již variabilita jejich spotřeby velmi vysoká. V případě, 

že bude i nadále obdobný charakter spotřeby, lze její vývoj velmi obtížně predikovat. 

Vývoj variability spotřeby všech položek současně je zobrazen v rámci obr. 18. Detailní 

zobrazení variability spotřeby pro každou položku zásob samostatně je zobrazeno v rámci 

obr. 19 - 25. U každé položky je zobrazen vývoj za posledních 12 měsíců a současně zjištěná 

hodnota aritmetického průměru. V případě položek s vysokou variabilitou např. 5, 17 je na 

grafech velmi dobře vidět, jak velké jsou rozdíly ve spotřebě během daného období. Hodnotu 

aritmetického průměru lze pak použít jako možnou výši pojistné zásoby u zásob, s dobrou 

možností odhadu budoucí spotřeby (skupina X).  

 

 
 

Obr. 19 Vývoj spotřeby - položka 8 
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Obr. 20 Vývoj spotřeby - položka 17 

 

 

 

 
 

Obr. 21 Vývoj spotřeby - položka 3 
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Obr. 22 Vývoj spotřeby - položka 1 

 

 

 

 
 

Obr. 23 Vývoj spotřeby - položka 14 
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Obr. 24 Vývoj spotřeby - položka 21 

 

 

 

 
 

Obr. 25 Vývoj spotřeby  - položka 5 

 

Při řízení zásob je vhodné využít kombinaci výsledků metod Paretovy analýzy a analýzy 

variability. Tab. 26 zobrazuje matici, která shrnuje výsledky obou metod. Srovnání obou 

přístupů umožňuje zohlednit jak variabilitu spotřeby, tak objem a velikost dané položky 

zásob. Hodnocení matice lze interpretovat různými způsoby. Základní analýza se týká toho, 

ve které části matice se většina položek koncentruje. Levý horní roh (AX) znamená, že zde 

lokalizované položky mají vysokou pravidelnost ve spotřebě a současně se jedná o položky, 

které patří do klíčové skupiny A. Pro tyto objemné položky je možné při řízení zásob 



74 

 

aplikovat metodu stálého cyklu objednávání, která je náročnější na realizaci, ale lze pomocí ní 

dosáhnout vyšší efektivity řízení zásob. Pro položky, které se koncentrují v opačném rohu 

(CZ) je zpravidla nutné volit značně individuální přístup. Jedná se o položky objemově 

nevýznamné, které jsou navíc charakteristické nepravidelností ve spotřebě. Výsledky 

komparace obou metod ukazuje tab. 26. Položky č. 3, 21 byly klasifikovány do komplexní 

skupiny AX. U těchto položek lze aplikovat metodu stálého cyklu objednávání (také z důvodu 

jejich počtu). V případě takto objemných zásob je vhodné pravidelně vyhodnocovat jejich 

výši a optimalizovat velikost objednávky. Položky č. 1, 8, 14 jsou položky, které mají již 

výrazně vyšší stupeň variability spotřeby. Jedná se ale také o klíčové položky z hlediska 

objemu. U těchto položek by bylo vhodné provádět neustálé sledování spotřeby a 

aproximativně upravovat výši pojistné zásoby, kterou lze exaktně určit. V případě zcela 

nepravidelných položek zásob jako jsou položky č. 5, 17 je nutné, posoudit při řízení zásob 

řadu dalších faktorů jako jsou: doba dodání, riziko nedostatku zásob, možná konsignace. Pro 

tyto položky zásob bude sestavena matice závažnosti a doby dodání.  

 

Tab. 26 ABC – XYZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zásob s vysokou nepravidelností ve spotřebě je nutné posoudit především jejich 

dodací lhůtu a škodu, která by vznikla v okamžiku, kdy zásoby nebudou k dispozici. Jestliže 

by byla u těchto zásob s velkými výkyvy ve spotřebě stanovená pojistná zásoba na základně 

standardních metod založených na statistické analýze dat, byly by definované pojistné hladiny 

extrémní. Vzhledem k tomu je nutné, u těchto položek vyhodnotit všechny klíčové faktory a 

zvolit optimální strategii. Jednou z možností je vytvoření matice závažnosti a doby dodání. 

Závažností je zde chápana škoda, která vznikne při možném nedostatku zásob. V případě 

kontinuálních výrobních procesů (výroba železa) může případný nedostatek zásob ohrozit 

plynulost výrobního procesu. Toto může generovat škody, které mohou ohrozit ekonomickou 

stabilitu společnosti. Vzhledem k tomu je nutné, mít identifikované zásoby, které mají 

obdobných strategický význam. Analýza závažnosti se zpravidla provádí tak, že položky 

zásob jsou klasifikovány do skupin podle potenciální škody, která vznikne při jejich 

nedostatku. Každá skupina je pak označená příslušnou částkou. Hodnotu škody je nutné brát 

vždy mírně aproximativně. Stanovit totiž zcela přesně všechny náklady související s 

potenciálním přerušením výroby, je vždy složité. Ve sledované organizaci byly na základě 

posouzení možných důsledků definovány čtyři skupiny závažnosti, vyplývající z nedostatku 

zásob (tab. 27). 

 

  ABC 

  A B C 

X
Y

Z
 

X 3, 21  
 

X -   
 

Y 1, 8   

Y - 14   

Z   
 

Z - 5, 17   

 Z - -    
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Tab. 27 Skupiny škod vyplývající z nedostatku zásob 

Skupina Možná škoda Hodnocení škod 

A do 100.000 Kč drobné 

B do 500.000 Kč závažné 

C do 1.000.0000 Kč extrémně závažné 

D nad 1.000.000 Kč fatální 

 

Dalším parametrem matice je dodací lhůta, která je stejně významná. V případě zásob s 

vysokou variabilitou spotřeby je právě dodací lhůta často klíčovým parametrem, který 

rozhoduje o výši pojistné zásoby. Pro položky zásob, které jsou dostupné prakticky okamžitě, 

není nutné vytvářet vysokou pojistnou zásobu. Naopak položky zásob, které mají dodací lhůtu 

několik týdnů je nutné skladovat v odpovídajícím množství. Pro vytvoření matice byly ve 

sledované společnosti identifikovány čtyři kategorie dodacích lhůt (tab. 28). 

 

Tab. 28 Hodnocení dodacích lhůt 

Skupina Dodací lhůta Hodnocení  

1 1 - 2 dny běžně dostupné 

2 3 - 7 dní omezeně 

3 1 - 3 týdny velmi omezeně 

4 3 týdny a více extrémně 

 

Ve slévárenské výrobě se můžeme setkat s širokým spektrem zásob, které mohou mít značně 

odlišné dodací lhůty. Značně specifickou oblastí jsou pak náhradní díly, u kterých mohou být 

dodací lhůty v řádech měsíců. Tyto položky by však neměly být evidovány současně se 

zásobami, protože se jedná o zcela odlišnou kategorii. V případě hodnocení dodacích lhůt je 

nutné při klasifikaci do jednotlivých skupin se dopustit určitého zjednodušení. Dodací časy se 

mohou často lišit, popřípadě nemusí být k dispozici dostatečně obsáhlá evidence. Na základě 

obou sledovaných faktorů (závažnosti, dodací lhůty) byla sestavena komplexní matice. Do 

hodnocení byly zařazeny položky, které se dle komparace analýzy ABC a XYZ umístily v 

kategorii A Z - a A Z - -. 

Dle stupně závažnosti byly klasifikovány do skupiny A. Jedná se tedy o položky, kde 

potenciální nedostatek zásob může generovat škodu 0 - 100.000 Kč. Jedná se o nejméně 

rizikovou skupinu. Z pohledu dodacích termínů se jedná o položky, které jsou běžné dostupné 

(1 - 2 dny). V matici závažnosti (tab. 29) jsou tedy tyto položky zásob lokalizovány na pozici 

A1. Jde tedy o potenciálně nejlepší možné hodnocení. V případě této klasifikace, lze pro tyto 

zásoby využít standardní metody řízení zásob. Současně lze ale vzhledem k jejich objemu 

uvažovat o možném vytvoření konsignačního skladu. Operativnost v jejich dodacích lhůtách, 

ale umožňuje držení určité předem definované hladiny, která bude dle potřeb doplňována. 
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Tab. 29 Matice závažnosti a doby dodání 

 

 

STANOVENÍ POJISTNÝCH HLADIN ZÁSOB 

V případě položek, které jsou z hlediska jejich množství významné a současně mají vysokou 

pravidelnost ve spotřebě, je možné navrhnout optimální výši pojistné zásoby na základě 

statistických metod. Výše uvedeným parametrům odpovídají položky č. 3 a 21. Pro tyto 

položky je možné určit optimální výši pojistné zásoby na základě statistické analýzy dat. 

Stanovení optimální hladiny pojistné zásoby je možné realizovat různými postupy. Vysoce 

efektivní je metoda, která pro určení výše pojistné zásoby používá analýzu těchto parametrů: 

spotřebu zásob a dodací lhůtu. Pro oba parametry je poté určen průměr a směrodatná 

odchylka. Vztah pro výpočet pojistné zásoby lze zapsat ve formě vzorce (6). 

                                                     
   2

22

Rd DRkPZ  
                                      

(6) 

 

Jednotlivé proměnné ve vzorci mají následující charakteristiku:  

K - koeficient zajištění, 

R - průměrná délka cyklu realizace objednávky, 

σD - směrodatná odchylka denního prodeje, 

D - průměrný denní prodej, 

σR - směrodatná odchylka cyklu realizace objednávky. 

 

Uvedený vztah pro stanovení pojistné zásoby vychází z předpokladu, že budoucí údaje o 

spotřebě a cyklu realizace objednávky budou mít obdobný charakter jako analyzovaná data. V 

případě, že by budoucí spotřeba byla v důsledku nepředpokládaných změn zásadně jiná, bude 

vypovídací schopnost metody omezená. Vzhledem k tomu, že pro stanovení pojistné zásoby 

byly vybrány položky, které mají dlouhodobě stabilní spotřebu, lze se domnívat, že aplikace 

modelu pojistné zásoby bude efektivní. V případě potenciálních pozdějších změn v charakteru 
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spotřeby, lze přirozeně výši pojistných zásob přehodnotit. Vzhledem k vysoké pravidelnosti 

spotřeby v jednotlivých měsících byly pro analýzu vybrány údaje o spotřebě za tzv. typický 

měsíc. Tento byl určen jako měsíc, ve kterém se stanovené data nejvíce blížily zjištěným 

průměrným hodnotám. Pro obě sledované položky jsou uvedeny potřebné údaje nutné pro 

stanovení pojistné zásoby (výdej ze skladu - spotřeba, doba dodání - dodací lhůta) v rámci 

přílohy č. 1. Pro oba sledované parametry byly určeny hodnoty potřebných statistických 

veličin (průměr, směrodatná odchylka).  

Pro položku č. 3 jsou zjištěné údaje uvedeny v rámci tab. 30. Položka má průměrnou spotřebu 

7,2 ks a směrodatnou odchylku 1,2 ks. Toto lze označit za relativně nízkou hodnotu 

variability. Stejný charakter má i dodací lhůta, která je v průměru 2 dny, se směrodatnou 

odchylkou 0,4 dne. 

 

Tab. 30 Analýza údajů o spotřebě 

 

Položka 3 

 

Výdej ze skladu Doba dodání 

Aritmetický průměr 7,2 2 

Směrodatná odchylka 1,2 0,4 

 

Stanovení pojistné zásoby - položka 3: 

   

46,34,02,72,12036,1%)85(

60,34,02,72,12080,1%)86(

76,34,02,72,12126,1%)87(

92,34,02,72,12175,1%)88(

10,44,02,72,12227,1%)89(

28,44,02,72,12282,1%)90(

48,44,02,72,12341,1%)91(

69,44,02,72,12405,1%)92(

93,44,02,72,12476,1%)93(

19,54,02,72,12555,1%)94(

49,54,02,72,12645,1%)95(

85,54,02,72,12751,1%)96(

29,64,02,72,12881,1%)97(

86,64,02,72,12054,2%)98(

77,74,02,72,12326,2%)99(
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Na základě zjištěných charakteristik byla stanovená hodnota pojistné zásoby. Pro její určení 

byl využit vzorec (6). Jedna z proměnných je zde koeficient zajištění. Tento nám 

charakterizuje do jaké výše je firma ochotná akceptovat případné riziko nedostatku zásob. 

Hodnoty koeficientu zajištění pak vycházejí z Gaussovy křivky. Vyšší hodnota koeficientu 

zajištění znamená, že organizace je schopna pokrýt větší výkyvy ve spotřebě. Hodnota 

koeficientu zajištění pro hladinu významnosti 99 % znamená, že firma akceptuje riziko 

nedostatku zásob ve výši 1 % (hodnota koeficientu 2,326). Všechny hodnoty koeficientu 

zajištění jsou zobrazeny v rámci tab. 31.  

 

Tab. 31 Hodnota koeficientu zajištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem bylo poskytnout sledované společnosti komplexní závěry, které umožní vybrat 

efektivní strategii. Vzhledem k tomu byla výše pojistné zásoby určená pro hladiny 

významnosti 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 %. Zjištěné hodnoty 

výše pojistné zásoby jsou včetně detailního výpočtu uvedeny na str. 73. Pro hladinu 

významnosti 99 % (1 % rizika) byla u sledované položky č. 3 určená výše pojistné zásoby na 

7,77 ks (zaokrouhleno 8 ks). Pro nejnižší stupeň zajištění (85 % - riziko 15 %) je pak 

stanovená pojistná zásoba na 3,46 ks. 

Stejným způsobem byla stanovená pojistná zásoba pro položku č. 21. Zjištěné statistické 

ukazatele jsou zobrazeny v rámci tab. 32. Hodnoty opět vykazují relativně stabilní charakter. 

Přesto je nutné zmínit, že v případě výdeje ze skladu je směrodatná odchylka dvojnásobkem 

průměru. Současně je u této položky zásob dlouhý dodací termín, ale především je zde vysoká 

Úroveň obsluhy 

(%) 

Koeficient zajištění  

(k) 

Riziko nedostatku zásoby  

(%) 

85 1,036 15 

86 1,08 14 

87 1,126 13 

88 1,175 12 

89 1,227 11 

90 1,282 10 

91 1,341 9 

92 1,405 8 

93 1,476 7 

94 1,555 6 

95 1,645 5 

96 1,751 4 

97 1,881 3 

98 2,054 2 

99 2,326 1 
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hodnota směrodatné odchylky. Variabilita u dodacích lhůt může znamenat vysoké riziko v 

dodávkách a tedy potenciální ohrožení stability výroby.  

Tyto faktory pak přirozeně ovlivnily výši zjištěné pojistné zásoby. Tato byla určená opět pro 

všechny uvedené hladiny významnosti (85 - 99 %). Pro nejvyšší stupeň zajištění 99 % byla 

určená pojistná zásoba 13,61 ks (14 ks) a pro nejnižší 85 % pak 6,06 ks (6 ks). Stanovené 

výše pojistné zásoby odpovídají analyzovaným datům a především předcházejícímu 

charakteru spotřeby. Zjištěné výše pojistných zásob budou efektivní v případě, že budoucí 

spotřeba bude mít obdobný charakter jako analyzovaná data.  

 

Tab. 32 Analýza údajů o spotřebě 

 

Položka 21 

 

Výdej ze skladu Doba dodání 

Aritmetický průměr 0,7 10,2 

Směrodatná 

odchylka 
1,4 5,4 

 

 

Stanovení pojistné zásoby - položka 21: 

   

06,64,57,04,12,10036,1%)85(
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17,74,57,04,12,10227,1%)89(

49,74,57,04,12,10282,1%)90(

84,74,57,04,12,10341,1%)91(

21,84,57,04,12,10405,1%)92(

63,84,57,04,12,10476,1%)93(

09,94,57,04,12,10555,1%)94(

62,94,57,04,12,10645,1%)95(

24,104,57,04,12,10751,1%)96(

00,114,57,04,12,10881,1%)97(

01,124,57,04,12,10054,2%)98(

61,134,57,04,12,10326,2%)99(
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V případě položky č. 3 lze vzhledem k pravidelnosti spotřeby a krátké dodací lhůtě doporučit 

nižší stupeň zajištění (např. 90 %). Firma si musí vyhodnotit jak velké riziko je ochotná u této 

položky akceptovat. V případě položky č. 21 je nutné zmínit dlouhé dodací časy a jejich 

vysokou variabilitu. Toto by bylo nejprve nutné prověřit u dodavatelů, zda není možné se 

dohodnout na předem definovaných časech dodání. Vzhledem k velkému objemu této 

položky zásob je současně možné, pokusit se domluvit s vybraným dodavatelem, aby držel 

tuto položku zásob v definovaném množství na skladě. Popřípadě zda by dodavatel 

nepřistoupil na určitou formu konsignace. Spotřeba položky zásob je dle dostupných 

informací relativně malá. Je ovšem otázkou, jakou zvolit výši pojistné zásoby, která by 

pokryla případné neočekávané výkyvy ve spotřebě a dodávkách. Údaje o dodacích časech, 

které byly poskytnuty, tvoří totiž velmi omezenou časovou řadu. Můžeme se tedy také 

domnívat, že případné výkyvy v dodacích lhůtách mohou být v průběhu celého roku ještě 

významnější. Pokud bychom tedy měli navrhnout využití některé ze stanovených pojistných 

hladin zásob, lze doporučit spíše vyšší úroveň zajištění (95 % a více). I při těchto hodnotách 

je však neustále nutné pravidelně uvedenou hladinu verifikovat a případně korigovat (dle 

aktuálního vývoje). Pro všechny klíčové položky zásob je současně vhodné zvážit spolupráci 

s více dodavateli. Toto by umožnilo minimalizovat důsledky výpadku jednoho z nich. Řada 

položek zásob je navíc značně specifická, již vzhledem k charakteru slévárenské výroby. 

 

5.1.5 CELKOVÉ HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Na základě provedené analýzy byly definovány hlavní současné přednosti, nedostatky a 

doporučení ve vztahu k současnému stavu štíhlé výroby ve firmě. Také byla definována 

současná specifika vyplývající z charakteru výroby.  

 

Přednosti: 

- využívání základních nástrojů štíhlé výroby, 

- přesná standardizace pracovních postupů, 

- kvalitní systém úklidu a správy nářadí na pracovišti, 

- přesná evidence neshod, 

- kvalitní označení výrobků, neshodných produktů a pracovních ploch. 

 

Nedostatky: 

- nízké povědomí o principech štíhlé výroby mezi řadovými zaměstnanci, 

- neustálé zlepšování se soustředí především na vedoucí pracovníky, 

- nesystémovost při řízení zásob - bez klasifikace zásob a pojistných hladin, 

- plýtvání je chápáno a hodnoceno především prostřednictvím materiálových ukazatelů, 

- chybí kvantifikace a pravidelné vyhodnocení komplexnějších ukazatelů štíhlé výroby, 

- špatná vizualizace směrem k zaměstnancům, 

- velké množství prostojů a odstávek zařízení v důsledku poruch. 

 

Doporučení: 

- vzdělávání v oblasti principů štíhlé výroby, 

- realizace kampaně štíhlé administrativy v celé organizaci, 

- podporovat procesy Kaizen pro všechny zaměstnance, 

- zavedení principů autonomní údržby především u strojních zařízení, 

- pravidelné vyhodnocování nákladů na údržbu u starších strojů, 

- pravidelná analýza řízení zásob - zaměření  na klíčovou skupinu zásob, 

- podpora vizualizace výsledků, dosažených cílů, množství vad (aktuální data), 

- zjednodušení administrativy ve výrobě, 

- podpora týmových řešení problémů, 
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- standardizace postupu předání pracoviště a dalších úkonů, 

- pro vybrané pracoviště strojní výroby aplikovat metodiku SMED, 

- kde to je možné, pravidelně sledovat a vyhodnocovat: produktivitu práce, hodinovou 

stabilitu, dopravní vzdálenost, seřizovací časy, objem rozpracované výroby, 

- zlepšit úroveň vertikální komunikace ve firmě, 

- pravidelně posuzovat (minimalizovat) důsledky individuálních maloobjemových 

zakázek, 

- nekopírovat "lean" řešení jiných firem, ale snažit se nalézt řešení, které bude 

respektovat specifika firmy. 

 

Specifika firmy ve vztahu k štíhlé výrobě: 

- široké spektrum výrobků, 

- velmi omezené možnosti využití mapování toku hodnot, 

- výroba se skládá z řady souvisejících činností (nejen odlévání), 

- výskyt vad může být zásadně ovlivněn druhem výrobku, 

- standardní nástroje pro měření parametrů štíhlé výroby je možné využít spíše na 

izolovaných místech,  

- naplánovaná výroba se často mění dle operativních požadavků. 

 

5.2 STROJNÍ VÝROBA 

Pro analýzu zavádění principů štíhlé výroby v oblasti strojní produkce byla vybrána strojní 

divize patřící do uskupení MORAVIA STEEL a.s. Vzhledem k velikosti organizace byla do 

hodnocení zahrnuta jedna výrobní část. V rámci dohody o vypracování disertační práce bylo 

dohodnuto, že nebudou v rámci práce publikovány formální údaje o výrobní organizaci a 

majetkové struktuře. Toto je dáno změnami v majetkové struktuře firmy, ke kterým docházelo 

v průběhu vypracování disertační práce.   

Sledovaná část výrobní organizace je orientována na výrobu strojně-technologických celků, 

jednoúčelových strojních zařízení, technologických svařenců, strojních součástí i náhradních 

dílů, ocelových svařovaných konstrukcí včetně mostů, výrobu a renovaci hutních válců a také 

na opravy hlavních hutních agregátů v rámci strojních, elektro a stavebních prací. Výrobní 

organizace disponuje strojírenskou výrobou, zámečnickou, elektrotechnickou, stavební a 

žáro-technickou dílnou. Společnost má také vlastní projekční a konstrukční kancelář, což jí 

umožňuje nabízet své výrobní kapacity širokému okruhu zákazníků.  

V rámci strojírenského provozu je realizováno také soustružení hutních válců pro válcování 

za tepla, jejich renovace a opravy. Hutní válce jsou vyráběny na hotovo vč. kalibrace na 

moderních CNC obráběcích strojích. Součástí provozu jsou opravny hutních vozů a hrubovna, 

kde je prováděno broušení vývalků a bram. Mezi další nosné výrobní aktivity lze zařadit tyto 

výrobky a služby: 

 zařízení a komponenty pro úpravny válcoven, žíháren, finálního zpracování materiálu 

(rovnací, tryskací, svazkovací, defektoskopické linky, brusky bram, sochorů a bloků), 

 zařízení a komponenty pro ocelárny (ocelové hutní pánve, mezipánve, šrotové žlaby, 

převážecí vozy), 

 zařízení a komponenty pro kontilití (zařízení ZPO – licí proudy, vodící válečkové 

segmenty (obr. 26), oscilační stoly, krystalizátory), 

 zařízení a komponenty pro vysoké pece (ohřívače větru, rošty, chladnice), 

 zařízení a komponenty pro koksovny (vyhrnovací vozy, pásová doprava, pěchovací stroje, 

hasicí vozy, stoupačky, kolenové skříně), 

 strojní součásti (strojní díly hutních agregátů, náhradní díly, rovnací kladky, kotouče), 

 repase, opravy, modernizace zařízení hutních agregátů, 
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 údržba hutních agregátů (žárovyzdívky vysokých pecí, konvertorů pánví, mezipánví), 

 dopravníky a dopravníkové cesty, 

 jednoúčelové stroje a zařízení vč. hydraulických a pneumatických prvků (pily a brusky pro 

žáruvzdorné materiály, bourací manipulátory vyzdívek pánví, elektrické zařízení na úpravu 

ledových ploch). 

Pro analýzu principů štíhlé výroby byl zvolen vybraný strojní provoz, kde byla v nedávné 

době zahájená implementace. 

 

 
 
Obr. 26 Vodící válečkový segment pro kontinuální odlévání 

 

 
5.2.1 POSTUP ZAVÁDĚNÍ ŠTÍHLÉ VÝROBY 

Sledovaná strojní divize patří do koncernu, jehož stěžejním zaměřením je hutní výroba a 

navazující procesy. V této organizaci nebyly doposud realizované žádné aktivity v přímé 

vazbě na štíhlou výrobu. Toto bylo dáno především velmi specifickým charakterem hutních 

kontinuálních procesů a navazujících činností. V rámci strojní divize byla na konci roku 2013 

nastartována kampaň štíhlé výroby. Tato byla orientována na největší současné nedostatky 

v rámci výrobních prostor (obr. 27), které úzce souvisejí s principy štíhlé výroby. 

Zásadní a dlouhodobé nedostatky se týkaly především čistoty a udržování pracoviště, 

nevhodného uspořádání strojních agregátů, z nichž některé byly využívány velmi omezeně. 

Současně ve firmě prakticky neprobíhaly žádné vzdělávací aktivity, ani procesy vedoucí 

k neustálému zlepšování. Implementace filosofie Kaizen začala ve společnosti těsně před 

zaváděním dalších segmentů štíhlé výroby. Ve své podstatě zde nelze hovořit o komplexním 

zavedení principů štíhlé výroby, ale spíše o dílčích atributech. Toto je však dáno charakterem 

výroby, ale také tím, že v minulosti nebyly tyto procesy ve firmě v zásadě využívány.   
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Obr. 27 Postup zavedení 

 

V rámci práce byla pak hloubkově zaměřena pozornost na analýzu udržování čistoty a 

disciplíny na pracovišti. Zde byl analyzován současný stav na více pracovištích a navržen 

postup dalšího rozvoje. Současně byly posouzeny dopady kampaně neustálého zlepšování, 

změny v uspořádání výrobních prostor, využití principů Poka – Yoke, ale také provedena 

analýza týmového řešení chronického výrobního problému.  
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5.2.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

DOTAZNÍK A - názorový - současný stav firmy z hlediska štíhlé výroby 

 

1. Které zdroje plýtvání považujete za nejvýznamnější 

a) Neshodná produkce a vady 

b) Nadbytečné zásoby 

c) Zbytečný pohyb 

d) Nadbytečné práce 

e) Čekání 

d) Opravování 

e) Nadprodukce 

f) Nevyužité schopnosti pracovníků 

 

2. Která část firmy podle Vás vykazuje největší zdroje plýtvání 

a) Obchod a nákup 

b) Výroba 

c) Údržba 

d) Administrativa 

e) Sklady a skladové hospodářství 

 

3. Který z následujících faktorů může podle Vás ve firmě přinášet zbytečné prostoje 

a) Výrobní zdroje a jejich úprava, skladování a správa 

b) Výrobní proces 

b) Marketing 

c) Řízení a směrnice 

d) Postoje lidí 

 

4. Ve které oblasti se ve Vaší firmě využívá zavedených standardů 

a) Výroba 

b) Logistika 

c) Údržba 

d) Administrativa 

 

5. Které činnosti podle Vás obsahují nevětší množství neefektivních časů 

a) Příjem zakázky a vyřízení 

b) Příprava technologie 

e) Výrobní operace 

d) Expedice 

e) Údržba zařízení a s ní spojené činnosti 

 

6. Na aktivitách v oblasti zlepšování se ve Vaší firmě podílí hlavně 

a) Nejvyšší management 

b) Střední management 

c) Nižší management 

d) Dělníci 

 

7. Údržba se realizuje 
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a) Pro všechny zařízení současně 

b) Dle druhu technologických zařízení individuálně 

c) Příležitostně 

d) Jen pro vybrané zařízení 

 

8. V rámci Vašeho pracovního zařazení musíte vyplňovat doklady, formuláře, které pak 

nejsou dále vyhodnoceny a používány 

a) Pravidelně 

b) Příležitostně 

c) Výjimečně 

d) Ne 

 

9. Ve které oblasti je podle Vás nejvíce kladen důraz na pořádek a disciplínu 

a) Výroba 

b) Administrativa 

c) Skladování 

 

10. Nejakost a neshody jsou podle Vás nejčastěji v procesech 

a) Výrobních 

b) Administrativních 

c) Skladovacích 

 

Barevně označené odpovědi byly v rámci provedeného průzkumu respondenty nejčastěji 

preferovány. V případě zdrojů plýtvání jsou tyto chápány především ve formě nejakostní 

produkce a oprav. Většina respondentů zcela pomíjí další možné zdroje plýtvání, jako jsou 

zásoby, pohyb, čekání, nadprodukce. Pokud jde o části firmy, ve kterých je možné 

identifikovat velké množství neefektivit, byly nejčastěji označovány oblasti údržby a 

skladového hospodářství. Toto zcela nekoresponduje s první otázkou, ve které respondenti 

hodnotili zdroje plýtvání. V případě prostojů byly jako největší zdroje označeny: řízení, 

směrnice a marketing. Využívání standardů vnímají respondenti především v souvislosti 

s výrobou. Příjem výrobní zakázky a činnosti spojené s údržbou jsou pak označovány jako 

procesy, které v současném stavu obsahují velké množství neefektivit (neproduktivních časů). 

Velmi pozitivně lze hodnotit to, že většina respondentů chápe procesy zlepšování jako 

činnosti, které se týkají všech pracovníků společnosti. Většina dotazovaných rovněž uvádí, že 

řada administrativních činností, které musí vykonávat je dle jejich názorů zbytečná a 

neefektivní. Oblasti výroby a skladu jsou chápany jako pracoviště, kde je v současné době 

nejlepší stav pořádku. Dle většiny respondentů se nejakost týká především výrobního procesu. 
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DOTAZNÍK - B - znalosti principů štíhlé výroby 

 

1. Kterými oblastmi se štíhlý management především zaobírá 

a) Administrativa 

b) Výzkum a vývoj 

c) Výroba 

d) Logistika 

e) Nákup a prodej 

 

2. Snižování doby od přijetí zakázky po předání výrobku zákazníkovi zaleží především 

na 

a) Samotné výrobě produktu 

b) Přípravě technologie 

c) Času všech logistických operací 

d) Době přijetí a expedici zakázky 

 

3. Dle principů štíhlé výroby můžeme za plýtvání označit 

a) Odstraňování odpadů 

b) Opravování vadných kusů 

c) Čekaní na informace pro výrobu 

d) Čas nutný pro přechod mezi pracovišti 

e) Hledání nářadí 

 

4. Co patří mezi metody a nástroje, které lze v rámci štíhlé výroby využít 

a) Kanban 

b) Kaizen 

c) Systém dobrého hospodaření 

d) Jidoka 

e) Optimalizace zásob 

f) Poka - Yoke 

g) "Muda - Mura - Muri" 

h) Štíhlá administrativa 

 

5. Prevence předcházení nejakostní produkci ve společnosti, která má vysokou kvalitu 

výroby je 

a) Nutná 

b) Zbytečná 

c) Potřebná jen výjimečně 

 

6. Nadprodukce oproti okamžitým požadavkům zákazníka znamená z hlediska štíhlé 

výroby 

a) Zvýšení konkurenceschopnosti firmy - operativní uspokojení potřeb zákazníků 

b) Snížení konkurenceschopnosti - růst nákladů 

c) Nutnost změny prognózování 

 

7. Čekání znamená plývání  při 

a) Čekání na součásti 

b) Čekání na tisk 

c) Čekání na inspekci 
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d) Čekání na stroj 

e) Čekání na informace 

f) Čekání na opravu zařízení 

 

8. Za nevyužití příležitostí u výrobní organizace lze považovat 

a) Plýtvání potenciálem zaměstnanců 

b) Nevyužití tržních příležitostí 

c) Nevyužití možností zlepšení 

 

9. Soustavné umisťování všech předmětů na stálá, definovaná a určená místa 

a) Znamená zdržení a plýtvání 

b) Zvyšuje efektivitu práce a organizaci pracoviště 

c) Je klíčové jen v provozu nástrojárny 

 

10. Zlepšení v rámci procesů štíhlé výroby lze měřit pomocí 

a) Produktivity práce 

b) Hodinové stability 

c) Dopravní vzdálenosti 

d) Času seřízení 

e) Rozpracované výroby 

 

Nejčastější odpovědi v rámci vědomostní částí realizovaného průzkumu jsou označeny 

barevně. Principy štíhlé výroby chápou respondenti především v souvislosti s výrobou a 

logistikou. Velmi podobné to je v oblasti snižování celkového času realizace zakázky. 

Plýtvání vnímají respondenti především v souvislosti s nejakostní produkcí a dalším 

zpracováváním odpadů nebo opravou vadných kusů. Za nástroje štíhlé výroby byly označeny 

především: Kaizen, 5S, Poka – Yoke. Z hlediska řízení jakosti chápou zaměstnanci význam 

prevence. Neefektivní časy spojené s čekáním jsou vnímány především v souvislostech 

s čekáním na součást nebo opravu. Velmi pozitivně lze hodnotit kladný přístup k principům 

5S. Zde zaměstnanci chápou význam pořádku a disciplíny na pracovišti pro zvyšování 

efektivity a kvality procesů. Monitorování možných zlepšení ve výrobě je spojováno 

především s měřením a zlepšování produktivity práce.    
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5.2.3 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ PRACOVIŠTĚ A PROCESŮ 

Hodnocení organizace pracoviště a vizualizace 

 

Hodnocení současného stavu z hlediska organizace práce a vizualizace ukazuje tab. 33. U 

všech dvanácti sledovaných oblastí bylo provedeno hodnocení současného stavu na stupnici 1 

– 10 (1 – nejhorší, 10 – nejlepší). 

 

Tab. 33 Organizace práce a vizualizace 

Číslo Hodnocená oblast Hodnocení 

(1-10*) 

Pozn. 

1. Společnost působí čistě, nepotřebný materiál a zmetky jsou 

jasně označeny a ohrazeny. 
9 

 

2. Pracovní prostory jsou rozděleny pomocí čar a značek. 5  

3. Výrobky a zásoby jsou transparentně označeny. 5  

4. Všichni zaměstnanci se denně podílejí na úklidu. 8  

5. Každý kontejner, paleta, krabice, je označená štítkem, který 

je čitelný a srozumitelný. 
6 

 

6. Pracovníci dodržují uspořádání nářadí a pomůcek. 9  

7. Na nástěnkách (tabulích) jsou aktualizované informace o 

tréninku pracovníků a bezpečnosti práce. 
7 

 

8. Na nástěnkách (tabulích) jsou zobrazeny informace o 

výsledcích jakosti a principu řešení neshod. 
7 

 

9. Informace na nástěnkách (tabulích) týkajících se 

produktivity a kvality jsou pravidelně aktualizovány.  
7 

 

10. Jsou zobrazeny informace a produktivitě a kvalitě 

samostatně pro každou linku, proces, dílnu, pracoviště. 
7 

 

11. Kontrolní list obsahuje hlavní defekty a sleduje jejich 

řešení. Tento list je pro každou linku nebo výrobní zařízení. 9 

 

12. Jsou mezi směnami dobře a efektivně předávány informace 

o problémech kvality, plánování a cílech výroby. 8 

 

 Body součet 87  

 Celkový počet možných bodů 120  

 HODNOCENÍ (%) 72,5  
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Standardizace práce 

Standardizace práce byla posouzena prostřednictvím dvanácti hodnocených oblastí. Tab. 34 

zobrazuje zjištěné výsledky. Hodnocení bylo provedeno na stupnici 1 – 10 (1 – nejhorší, 10 – 

nejlepší). 

 

Tab. 34 Standardizace práce 

Číslo Hodnocená oblast Hodnocení 

(1-10*) 

Pozn. 

1. Jsou vytvořeny pracovní postupy (návody) a používají 

se při práci a tréninku ve všech výrobních procesech 

(pracovní postupy obsahují čas, cyklus, sled procesu 

nebo úkolu a vstupující komponenty pro každý 

výrobní proces). 

7 

 

2. Každý výrobní proces má pracovní postup zveřejněný 

na pracovišti, kde je práce vykonávána. 
8 

 

3. Každý výrobní proces byl navržen na základě času 

celého výrobního cyklu (při sérové výr.). 
4 

 

4. Obsluha strojů je zahrnuta do procesu utváření 

pracoviště a jeho standardizace. 
8 

Mimo málo 

použ. 

5. Často prováděné operace nevýrobního charakteru jsou 

standardizovány (seřízení, kontrola kvality). 
6 

 

6. Pracovní postupy jsou opatřeny datem vydání a 

ukazují co bylo změněno. 
8 

 

7. Pracovní postupy jsou pravidelně aktualizovány z 

hlediska úplnosti a jejich dodržování. 
8 

 

8. Operátoři samostatně vykonávají operace podle 

pracovních postupů. 
9 

 

9. Operátoři mají vyčleněný čas na úklid a základní 

činnosti údržby na daném výrobním zařízení. 
9 

 

10. Dlouhodobé a opakující se problémy jsou řešeny na 

principu týmových porad (skupin). 
4 

 

11. Operátorovi je poskytnut oficiální tréninkový čas 

předtím, než vykonává práci sám.     
9 

 

12. Plýtvání vznikající přepravou materiálu je eliminováno 

redukcí vzdálenosti mezi procesy, výr. buňkami nebo 

skladem materiálu. 

8  

 Body součet 88  

 Celkový počet možných bodů 120  

 HODNOCENÍ (%) 73  
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Využívané techniky a nástroje 

Současný stav využívání nástrojů štíhlé výroby ukazuje tab. 35.  

 

Tab. 35 Využívané techniky a nástroje 

Číslo Název techniky ANO NE Poznámka 

1. TPM  X  

2. 5S X   

3. Vizuální řízení X   

4. Týmové řešení  X  

5. Dávková výroba X  Vybrané zakázky 

6. Plýtvání - Muda X   

7. Management úzkých míst  X  

8. Tok hodnot (VSM)  X  

9. Optimalizace procesů  X  

10. Štíhlá administrativa  X  

11. Kaizen X  . 

12. Poka - Yoke X   

13. Jidoka  X  

14. Heijunka  X  

15. Optimalizace zásob X   

16. Kanban  X  

17. Hansei  X  

18. A3 report  X  

19. Genchigenbutsu  X  

20. Andon  X  

21. SMED X   

22. Layout X   
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Přínosy zavádění štíhlé výroby - cíle definované při implementaci 

 

Stanovené cíle při zavádění principů štíhlé výroby jsou zobrazeny v rámci tab. 36.  

 

Tab. 36 Přínosy zavádění štíhlé výroby 

Číslo Hodnocená oblast ANO NE Poznámka 

1. Nulové vady X   

2. Nízká fluktuace X   

3. Nízké zásoby  X  

4. Nízké prostoje  X  

5. Nízké časy změn X   

6. Trvalé zlepšování X   

7. Vzdělávání a motivace pracovníků X   

 

Výsledky hodnocení organizace práce a vizualizace byly založeny na dvanácti sledovaných 

oblastech. Celkově byla tato oblast hodnocena na 72,5 %. Velmi nekvalitně a neúplně je ve 

společnosti zajištěno značení výrobních prostor. Toto na mnoha místech absentuje nebo je 

velmi nezřetelné. Současně jsou na některých pracovištích nedostatky v označování výrobků 

nebo zásob. Stejně tak nejsou ve firmě často označeny přepravní jednotky.  Tento problém se 

většinou netýká označování neshodných výrobků nebo odpadů. Velmi dobře lze hodnotit 

organizaci nástrojů a nářadí na pracovišti. Až na výjimky neobsahují místa pro odkládání 

nářadí nepotřebné věci. Zaměstnanci se v používaném nářadí dobře orientují a nevznikají 

prostoje z důvodu nepořádku a hledání. Výrazně negativněji lze hodnotit oblast vizualizace. 

Zde nejsou často zobrazovány aktuální a relevantní informace. O řadě aspektů týkajících se 

například procesů kvality, informace často chybí. Mezi pracovníky funguje efektivní 

komunikace, která se projevuje především při sdílení informací při předávání pracoviště a 

s tím souvisejících činností.    

Procesy týkající se standardizace práce byly hodnoceny celkem na 73 %. Zásadní nedostatky 

se týkaly především absence standardizovaných postupů v případě údržby, ale i některých 

procesů kvality. Minimálně jsou využívány týmové formy řešení problémů. Ve firmě funguje 

propracovaný systém zaškolování výrobních operátorů. Současně lze velmi pozitivně hodnotit 

to, že jsou pracovníci na jednotlivých výrobních pracovištích zapojování do procesu rozvoje 

pracoviště a tvorby standardů. Pracovníci mají vyčleněný čas na úklid a základní údržbu 

pracoviště. Ve firmě se dlouhodobě pracuje na snižování přepravních vzdáleností, snižování 

počtu manipulací a zkracování dopravních časů. Toto je ovšem u některých výrobků často 

omezeno jejich individuálním charakterem výroby. Z používaných nástrojů štíhlé výroby, 

které jsou aplikovány lze zmínit především: 5S, vizualizace, Kaizen, Poka – Yoke, SMED. Při 

definování cílů a očekávaných přínosů štíhlé výroby nebyly zakomponovány aspekty týkající 

se zásob a prostojů. V případě prostojů je to velmi zvláštní, již vzhledem k probíhající 

kampani SMED. 
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5.2.4 ROZBOR MĚŘITELNÝCH FAKTORŮ 

Pro analýzu využívaných nástrojů byly ve sledované společnosti posouzeny metody, které 

často nabízejí synergický efekt a které jsou zpravidla aplikovány paralelně. Vedení 

společnosti při zavádění principů štíhlé výroby považovalo tyto nástroje za významné a 

věnovalo jim velkou pozornost. Jejich aplikace byla navržena také v důsledku chronických 

problémů týkajících se pořádku a disciplíny na pracovišti. Pro analýzu aplikovaných nástrojů 

ve sledované firmě byly zvoleny tyto: metoda neustálého zlepšování, metoda 5S, Poka - 

Yoke. 

Filosofii Kaizen lze považovat za významný nástroj v procesech štíhlé výroby již z hlediska 

trvalého přístupu k zlepšování. V rámci sledované firmy probíhá delší dobu program 

zaměřený na neustálé zlepšování, kdy jsou pracovnici motivování k podávání zlepšovacích 

návrhů. Mezi používané nástroje filozofie Kaizen rovněž patří diagram příčin a následků, 

který byl aplikovaný pro vybraný výrobní problém. Metoda 5S nazývaná také jako systém 

dobrého hospodaření, je velni často používaná v souvislosti s filosofií Kaizen. Vzhledem 

k tomu, že tato metoda se snaží podporovat pořádek a disciplínu na pracovišti, můžeme ji 

chápat jak elementární nástroj štíhlé výroby. V rámci provedené analýzy byl zhodnocen 

současný stav aplikace tohoto nástroje nejen v oblasti výroby, ale také administrativy a 

skladu. Mimo jiné došlo v průběhu zavádění této metody k odstranění řady výrobních zařízení 

a změně uspořádání výrobních prostor. Toto bylo dáno snahou o snižování nákladů na provoz 

zastaralých zařízení. Současně bylo ale cílem zvýšení disponibilních výrobních kapacit 

dalších strojních zařízení. Mimo jiné byla také posouzena míra neshod z hlediska možné 

aplikace principů Poka – Yoke. Toto bylo reakcí na opakující se obdobné druhy neshod, 

kterým lze touto cestou často předcházet.  

 

ANALÝZA PŘÍNOSŮ NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ 

V rámci zavádění filosofie štíhlé výroby byla ve sledované společnosti zvolena cesta 

postupných, ale kontinuálních změn. Vzhledem k tomu, byla jako jeden z vhodných nástrojů 

použitá koncepce Kaizen. Tato filozofie není založena na dramatických změnách, ale malých 

a dlouhodobých zlepšeních. V rámci provedené analýzy byl posouzen současný stav 

implementace. V prvním kroku bylo posouzeno aktuální využití nástrojů, které jsou v rámci 

filosofie Kaizen aplikovány. Často se hovoří o sedmi základních a sedmi nových nástrojích. 

Tab. 37 ukazuje jejich výčet a vyhodnocení jejich využívání ve sledované firmě. V současné 

době jsou využívány tyto nástroje: kontrolní tabulky, diagram příčin a následků, Paretovy 

diagramy, bodové a korelační diagramy a vývojové diagramy.       

Cílem zavedení filosofie Kaizen ve firmě bylo zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity 

procesů. V prvním kroku byli proškoleni všichni vedoucí pracovníci. Hlavním aspektem při 

zavádění filosofie Kaizen je totiž podpora nejvyššího vedení. Autor koncepce M. Imai 

dokonce uvádí, že úspěch implementace je podmíněn tím, aby probíhala od nejvyššího vedení 

směrem k podřízeným pracovníkům. Současně je důležité, aby při začátku implementace se 

firma soustředila na jednoduché a transparentní nástroje, u kterých je možné snadno 

identifikovat dosažený pokrok. Vzhledem k těmto skutečnostem byly pro první etapu zvoleny 

tyto metody: systém dobrého hospodaření (5S), systém zlepšovacích návrhů, vzdělávání 

zaměstnanců.  
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Tab. 37 Analýza aktuálně používaných nástrojů v rámci filosofie Kaizen 

Používané nástroje - Kaizen  Ano - Ne 

Kontrolní tabulky  ANO 

Diagram příčin a následků  ANO 

Histogramy  NE 

Regulační diagramy  NE 

Paretovy diagramy  ANO 

Bodové korelační diagramy  ANO 

Vývojové diagramy  ANO 

Afinitní diagram  NE 

Diagram vzájemných vztahů  NE 

Systematický stromový diagram  NE 

Diagram PDPC  NE 

Maticový diagram  NE 

Analýza údajů v matici  NE 

Síťový graf  NE 

 

Všechny tyto metody byly implementovány paralelně. Velká pozornost byla věnována 

procesu podávání zlepšovacích návrhů. Zlepšovací nápady byly přirozeně podávány již v 

minulosti, ale vedení firmy v tomto směru zaměstnance příliš nepodporovalo. Toto se 

přirozeně projevilo na aktivitě pracovníků, kdy počet navrhovaných zlepšení byl minimální. 

K zásadní změně došlo v okamžiku zavádění filosofie Kaizen, kdy vedení firmy maximálně 

motivovalo pracovníky k hledání potenciálních zlepšení. Všichni pracovníci mohou kdykoliv 

navrhovat inovativní změny. Samotné zlepšovací návrhy jsou podávány formou 

elektronického formuláře. Takto podaný návrh pak schvaluje přímý nadřízený. Ve směrnici 

pro podávání zlepšovacích návrhů je uvedeno, že je klíčové, aby se jednalo alespoň o 

minimální zlepšení současného stavu, nikoliv pouze o modifikaci. Samotné zlepšovací návrhy 

je možné klasifikovat do dvou skupin. První řeší spíše drobné problémy, se kterými se daný 

pracovník setkává (např. operátor stroje). V těchto případech nemusí být vždy snadné 

vyhodnotit očekávaný finanční přínos navrhovaného zlepšení. Další možností je zlepšení 

(inovace), které ovlivňuje parametry celého výrobního procesu nebo jeho části. Zde je již 

reálné provést stanovení očekávaných přínosů zlepšení.  

V případě jednodušších zlepšení, jenž ovšem evidentně zkvalitňují současný stav, je pro 

pracovníky připravená okamžitá odměna 400 Kč. U návrhů, kde lze z dlouhodobého hlediska 

určit finanční přínos, je odměna stanovena jako určitý podíl na zisku (úspora nákladů při 

zlepšení). Klíčové je, aby se pracovník během daného měsíce dozvěděl rozhodnutí o přijetí 

nebo nepřijetí podaného návrhu. U sofistikovanějších zlepšovacích návrhů je nutné zpravidla 

počkat delší dobu, vzhledem k stanovení ekonomických přínosů. Primárním cílem sledované 

organizace však je, v maximální míře motivovat pracovníky k hledání potenciálních 

inovativních řešení. Vývoj počtu podaných zlepšovacích návrhů je zobrazen v rámci tab. 38. 

V roce 2012 bylo celkem schváleno 49 zlepšovacích návrhů. V roce 2014 pak bylo podáno 

přes sto různých zlepšení. U řady z nich se však nejednalo o jednoznačné zlepšení, ale spíše o 
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modifikaci současného stavu. Toto bylo také dáno tím, že pracovníci nebyli z počátku 

důkladně obeznámeni s principy podávání a hodnocení potenciálních zlepšení. V rámci roku 

2013 bylo pak schváleno celkem 87 zlepšení a inovací. V roce 2014 byl počet zlepšovacích 

návrhů přesně 103, přičemž vykalkulované přínosy byly téměř 450 tisíc Kč. Přesné údaje o 

počtu zlepšovacích návrhů a jejich přínosu jsou zobrazeny v rámci tab. 38 a obr. 28, 29.          

 

Tab. 38 Počet podaných zlepšovacích nápadů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Vývoj počtu podaných zlepšovacích nápadů 

 

Přínosy podaných zlepšovacích návrhů v rámci jednotlivých let lze ovšem považovat za 

sekundární. Nejde zde jen o odhadovanou výši úspor, ale primárním cílem celé kampaně bylo, 

motivovat pracovníky k hledání efektivnějších řešení. Tento aspekt byl ve sledované 

společnosti dlouhodobě zanedbáván, což může mít negativní důsledky. Současný stav je 

takový, že množství podaných zlepšovacích návrhů je konstantní. Pracovníci si ale na 

uvedené změny zvykli a většina z nich se snaží hledat nejen na svém pracovišti možné 

zlepšení a inovace. Tento fakt lze považovat za klíčový, pro celou kampaň neustálého 

zlepšování.     

Rok 

Měsíc 
 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X. XI. XII. ∑ 

2012 2 2 4 0 3 4 3 6 7 9 4 5 49 

2013 9 12 10 10 6 2 2 14 2 12 2 6 87 

2014 5 6 3 10 11 9 11 2 6 12 13 15 103 
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Obr. 29 Vývoj finančních přínosů v rámci realizovaných zlepšovácích návrhů 

 

ANALÝZA SYSTÉMU DOBRÉHO HOSPODAŘENÍ 

Administrativa 

Systém 5S byl původně koncipován pouze pro výrobní prostory. Vzhledem k tomu, že se 

orientuje na obecné principy čistoty, pořádku a disciplíny, je často využíván i v řadě jiných 

oblastí. V posledních letech je velmi populární také jeho aplikace v administrativních a 

obchodních procesech. Ve sledované firmě je zaváděná koncepce 5S v rámci celé organizace. 

Při analýze byl posouzen současný stav v rámci administrativy, výroby a skladovaní. Pro 

každou oblast byl sestaven a vyhodnocen metodický formulář, který hodnotil deset oblastí. 

Hodnocené oblasti byly formulovány do deseti otázek, které jsou v rámci týmového 

hodnocení posouzeny na stupnici 0-10 (tab. 40). Oblast administrativy byla posuzována 

především z pohledu následujících aspektů: 

- nepotřebné věci na pracovišti, 

- evidence dokumentů,  

- nečistota, špína a nepořádek na pracovišti, 

- správa a záloha dat, 

- odstraňování vyřazených dokumentů. 

 

Do hodnocení lze přirozeně zahrnout mnohem širší spektrum aspektů, které je možné 

rozpracovat do rozsáhlejší formy hodnocení. Uvedené oblasti však bývají při hodnocení v 

rámci administrativy používány nejčastěji. Současně bylo při tvorbě metodického hodnocení 

přihlíženo k tomu, aby prováděný průzkum byl relevantní, ale současně relativně jednoduchý. 

Toto bylo dáno přáním vedení výrobní organizace, která by dosažený pokrok pomocí 

navržené metodiky, v budoucnu ráda posuzovala. Zde je také nutné, aby prováděné hodnocení 

bylo rychlé, jednoduché, transparentní a výsledky snadno kvantifikovatelné.  

Nejčastěji uváděné zdroje plýtvání a neefektivit pak často vycházejí z uvedených faktorů. V 

rámci administrativních procesů může docházet v důsledku špatné evidence k tzv. 

sekundárnímu plýtvání. Toto znamená, že nepořádek ve výrobních dokladech, postupech a 

technologiích může znamenat neshodnou nebo nejakostní produkci. Popřípadě může výroba 
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produkovat výrobky, které zákazník v dané podobě nepožadoval. Všechny tyto aspekty 

mohou znamenat prodlužování dodacích lhůt a nižší stupeň uspokojení potřeb zákazníka. 

Toto může znamenat v případě opakujících se problémů ohrožení další spolupráce. Vzhledem 

k tomu je maximálně nutné, dodržovat a verifikovat úroveň pořádku, čistoty a disciplíny 

nejen ve výrobních prostorech, ale také v rámci administrativy, logistiky a skladů. Proto bylo 

provedené hodnocení realizováno v rámci uvedených klíčových složek. 

Hodnocení současného stavu v oblasti administrativy bylo založeno na posouzení deseti 

kritérií, na základě uvedené stupnice. Výsledky hodnocení, které probíhalo týmovou formou, 

jsou uvedeny v tab. 39.   

 

Tab. 39 Administrativní činnosti 

Hodnocená oblast 
Hodnocení 

(0-10) 
Poznámka 

1. Jsou v kanceláři na stole neuklizené 

nepoužívané věci. 
5  

2. Jsou všechny dokumenty založeny ve 

složkách. 
6  

3. Jsou všechny pořadače, složky a 

stohy popsány. 
8  

4. Je na pracovišti nečistota a špína. 10  

5. Jsou všechny aktuální a používané 

složky materiálů volně přístupné. 
7  

6. Jsou zveřejněné dokumenty aktuální. 4  

7. Je prováděno pravidelné zálohování 

dat. 
8 

 

8. Dokumenty ke skartování jsou 

zlikvidovány. 
9 

Pouze pro jednu oblast 

nehodnoceno 

9. Jsou všechny pracovní doklady řádně 

evidovány. 
4 

 

10. Jsou standardizovány elektronické 

dokumenty a jejich správa. 
5 

Minimálně, některé 

velmi obecně 

 Body součet 66  

 Celkový počet možných bodů 100  

 Hodnocení (%) 66  
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Hodnocení současného stavu systému dobrého hospodaření v rámci administrativních činností 

identifikovalo velké množství nedostatků. Zásadní problém byl ve špatné evidenci dokladů 

(hlavně pro výrobu), kde bylo identifikováno velké množství neshod. Doklady nebyly často 

řádně evidovány, číslovány a označeny datem vystavení. Velké nedostatky ve sledované 

organizaci jsou také v používaných elektronických dokladech. Řada z nich nemá jednotnou 

formu a jsou často vystavovány v odlišné formě. Toto velmi ztěžuje další evidenci a 

vyhodnocení.  

Často také dochází k tomu, že zaměstnanci různých oddělení používají pro stejný proces zcela 

odlišné formy dokladů. V rámci vnitropodnikové informační struktury také chybí jednotná 

databáze (archiv) používaných formulářů s adekvátním komentářem. 

Řada pracovníků měla v rámci prováděné hodnotící prohlídky nedostatky v pořádku na 

pracovním stole a na pracovišti. Často se zde nacházely nepoužívané věci a dokumenty, které 

měly být již delší dobu archivovány. Hodnocení se netýkalo zásuvek ve stole, kde ovšem byl 

problém velmi obdobný. Nedostatky se týkaly také zakládání dokladů. Současně dochází k 

tomu, že pracovníci často musí věnovat velký čas hledání požadovaných dokladů. Toto je 

přirozeně vysoce neefektivní. Často používané složky (zakázky) jsou pak uloženy na 

nepřístupných místech, což opět znamená ztrátu času. Zásadní nedostatek vyplývá z 

neaktuálnosti zveřejněných informací, jak elektronickou formou, tak prostřednictvím 

vývěsních ploch. Informace zde umístěné jsou zpravidla vysoce neaktuální a spíše mohou 

přinášet zmatečnost v přenosu informací.  

 

Tab. 40 Hodnocení současného stavu - bodovací systém 

Známka  

(body) 

Počet nedostatků 

 na daném pracovišti 

10 0 - 2 

9 3 - 4 

8 5 - 6 

7 7 - 8 

6 9 - 10 

5 11 - 12 

4 13 - 14 

3 15 - 16 

2 17 - 18 

1 19 - 20 

0 21 a více 

 

Velmi pozitivně lze hodnotit současný systém udržování čistoty na pracovišti. Velmi dobře je 

rovněž prováděno odstraňování vyřazených dokumentů a jejich likvidace. Drobné nedostatky 

byly shledány v oblasti zálohování dat. Používaný informační systém provádí pravidelnou 

zálohu systémových dat. Provedená kontrola se ovšem týkala dat, která nejsou pravidelně 

archivována, ale jenž jsou také klíčová. V některých případech byly také identifikovány 

problémy v označování složek a bloků dokumentů.  
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V rámci použitého systému hodnocení bylo možno dosáhnout maximálního počtu 100 bodů 

(10 oblastí / 10 bodů). Dle zjištěných výsledků bylo hodnocení administrativních činností na 

úrovni 66 bodů (66 %). Toto lze považovat za nevyhovující stav, již vzhledem k charakteru a 

významu hodnoceného segmentu. Pro zlepšení je vhodné aplikovat řadu nápravných opatření. 

 

Tab. 41 Výrobní prostory 

Hodnocená oblast Hodnocení (0-10) Poznámka 

1. Obsahují místa pro odkládání nářadí 

nepotřebné věci.  
9 

 

2. Jsou na pracovišti jen věci a nářadí, 

které jsou pravidelně používány (do 

14 dnů). 

7 

 

3. Jsou pro nejpoužívanější nářadí 

vyčleněna místa pro uložení a jsou v 

nich uloženy. 

8 

 

4. Jsou všechny pracovní prostory 

adekvátně barevně označeny. 
5 

Označení značně 

opotřebované 

5. Jsou popsány všechny výrobky, 

přepravky a balení. 5 

Často nepopsané 

celé svazky 

balení 

6. Jsou jednoznačně identifikovatelné 

zmetky a oddělené od výrobků. 
9 

 

7. Nachází se na pracovišti neuklizený 

odpad z předešlé směny. 
9 

 

8. Je pokryto výrobní zařízení 

neadekvátním množství špíny a 

nečistot. 

8 

 

9. Jsou doklady a záznamy o výrobě 

uloženy tak, aby se minimalizovalo 

riziko jejich poškození. 

8 

 

10. Odpovídá uložení používané měřící 

techniky požadovaným standardům. 8 

Mikrometry jsou 

často znečištěny 

olejem 

 Body součet 76  

 Celkový počet možných bodů 100  

 Hodnocení (%) 76  

 

Výrobní prostory byly posouzeny v rámci stejného počtu kritérií. Do hodnocení byly zařazeny 

nejčastěji uváděné zdroje plýtvání. Velmi dobře byla v rámci sledované firmy hodnocená 

správa a uspořádání nářadí. Současně jsou velmi přehledně a transparentně skladovány a 

označovány neshodné výrobky. Popis a identifikace neshodných výrobků je velmi kvalitní a 

velmi omezuje možnost záměny s dobrými výrobky. Pravidelně je také z výrobních prostor 
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odstraňován odpad a to i opakovaně během pracovní doby. Výrobní stroje a prostory jsou pak 

udržovány v čistotě v rámci daných pracovních podmínek. Na pracovištích se v menší míře 

vyskytlo nářadí a přípravky, které nejsou dlouhodobě používány. Zpravidla se ovšem jednalo 

o pracoviště, kde lze výskyt širšího spektra nářadí předpokládat. Velký problém byl 

identifikován v rámci označování výrobních prostor. Jednotlivé značky (čáry) byly často 

velmi nečitelné (neudržované). V řadě případů nebyly označeny nebezpečné prostory a 

předměty (tlakové láhve). Nedostatky se vyskytovaly také v rámci označování výrobků a 

jednotlivých balení. Menší nedostatky byly shledány v rámci uložení měřící techniky. Zde 

však mohou i drobné nedostatky znamenat velké škody. Často se jednalo o problémy, kdy 

byly měřící nástroje uloženy v nevhodných podmínkách, které mohou ovlivnit přesnost 

měření (nečistoty, vlhkost, olej).  

 

Tab. 42 Hodnocení skladu 

Hodnocená oblast 
Hodnocení 

(0-10) 
Poznámka 

1. Jsou všechny prostory barevně 

označeny. 
4  

2. Jsou vyčleněny místa pro 

manipulační techniku. 4 

Výjimečně, nebo na 

zcela nevyhovujících 

místech 

3. Jsou všechny uložené položky 

popsány. 

5 

 
 

4. Jsou všechny položky uchovány čisté 

a adekvátně skladovány. 

6 

 
 

5. Nachází se ve skladu plán, který 

zobrazuje všechny klíčové 

informace. 

10  

6.  Funguje ve skladu plán čištění a 

úklidu. 
6  

7.  Jaká je úroveň čistoty v rámci 

skladových prostor. 
5 

Na méně používaných 

místech minimální 

8. Jsou ve skladu položky, které již 

byly dle evidence delší dobu 

vyskladněny. 

5  

9. Jsou jednotlivé lokace skladu 

popsány a identifikovány. 
5  
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10. Jsou zobrazené směrnice a informace 

na vývěsních místech aktuální. 
4 

Často zcela neaktuální 

informace 

 Body součet 54  

 Celkový počet možných bodů 100  

 Hodnocení (%) 54  

 

Hodnocení skladových prostor dopadlo v rámci sledované firmy relativně nejhůře. Z 

celkového množství 100 bodů bylo v rámci provedeného hodnocení přiděleno 54. Nejhůře 

bylo hodnoceno označení ploch, vyčlenění míst pro manipulační techniku a aktuálnost 

zobrazovaných informací. V rámci skladu byly na řadě míst nedostatky v označení 

jednotlivých částí. Toto se týkalo jak skladových ploch, tak balení jednotlivých výrobků. 

Značky byly poškozené, nebo naprosto neaktuální. Minimálně byla vymezena místa pro 

uložení manipulační techniky. Často dochází k tomu, že vzhledem k množství zásob musí být 

technika umístěna v komunikačních cestách. V rámci skladových prostor byly rovněž 

identifikovány položky zásob, které dle doložené aktuální evidence měly být již vyskladněny. 

Velké nedostatky byly shledány v rámci vizualizace informací. V rámci zveřejňovaných 

informací, byly často uváděná data a informace, které byly neaktuální a nepřesné. Současně 

byla prezentována data, která neodpovídala současnému stavu umístění zásob. Velké 

problémy se vyskytovaly současně v rámci čistoty skladových prostor a uložení zásob. 

Vybrané prostory, ve kterých nebyly dlouhodobě uloženy zásoby, byly značně znečištěny a 

vykazovaly řadu dalších neshod. Nečistoty a nepořádek v rámci skladovacích prostor je 

patrně také ovlivněn nefungujícím plánem pro dlouhodobý úklid. Ke dni provedení kontroly 

současného stavu nebyly nastaveny povinnosti a jednoznačné pravomoci pro zlepšení 

uvedených nedostatků. Celkové výsledky za všechny sledované oblasti jsou zobrazeny v 

rámci tab. 43.  

 

Tab. 43 Celkové hodnocení 

Oblast Hodnocení 

Administrativa 66 % 

Výroba  76 % 

Sklad 54 % 

 

Výrazně nejlépe byly hodnoceny výrobní prostory, kde koncepce 5S je využívaná nejdelší 

dobu. Největší nedostatky a nejhorší celkové hodnocení bylo pak v případě skladových 

prostor. Na základě provedené analýzy současného stavu byly definovány doporučení 

izolovaně pro každou oblast.  
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Doporučení pro oblast administrativy: 

- zavést pravidla pro úklid a uspořádání věcí na pracovišti, 

- vytřídit a založit nepoužívané dokumenty, 

- pro používané doklady vyčlenit místo pro přechodné uložení, 

- nejčastěji používané složky a stohy dokumentů umísit co nejblíže a zajistit volný    

 přístup,   

- určit zodpovědnou osobou za kontrolu zveřejňovaných informací (aktuálnost,  

správnost, úplnost), 

- zavést přesnou evidenci všech dokladů a dokumentů, 

- pro nejčastěji používané doklady vytvořit jednotnou elektronickou verzi (MS Word, 

Excel) a zajistit jejich zpřístupnění v rámci firemního intranetu. 

 

Doporučení pro výrobu: 

- provést novou kampaň týkající se používaného nářadí na pracovišti: roztřídit, vyřadit, 

přeuspořádat, systematizovat, 

- důsledněji kontrolovat a penalizovat zodpovědné osoby za dodržování předepsaného 

značení výrobních prostor - vyčlenit v rámci měsíčního časového fondu prostor na 

kontrolu a nápravu nedostatků, 

- navrhnout nový systém popisu výrobků - tam kde v důsledku mastného povrchu není 

možné využít nálepek, je nutné najít efektivnější systém identifikace, 

- zvýšit informovanost všech pracovníků a vizualizovat všechny potřebné údaje. 

 

Doporučení pro sklad: 

- určit zodpovědné osoby za dodržování pořádku a čistoty ve skladu, 

- vyčlenit v rámci pracovní doby čas nutný pro úklid a dodržování čistoty, 

- pro manipulační techniku vyčlenit místo odstavení - pro všechna zařízení, 

- provést kontrolu popisu všech skladových míst a uložených věcí, 

- v případě že je nutné po určitou dobu ponechávat ve skladu již vyskladněné položky, 

vyčlenit pro tyto případy oddělený prostor, 

- neustále aktualizovat zveřejňované informace. 

 

Jelikož v rámci skladových prostor byly identifikovány relativně nejzávažnější problémy a 

celkové hodnocení bylo nejhorší, je vhodné navrhnout postup řešení. Navržené opatření lze 

obecně klasifikovat do dvou kategorií: změna současného stavu a kontrola (obr. 30). 

Vzhledem k identifikovaným nedostatkům byl hlavní důraz kladen na čistotu a pořádek na 

pracovišti. Současně je nutné nastavit systémové změny, které umožní kontinuální zlepšování. 

V rámci kontrolní fáze by pak mělo docházet k vyhodnocování dosaženého pokroku a 

standardizaci postupů. Vizuální schéma navrhovaného postupu řešení je zobrazeno v rámci 

obr. 30. 
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Obr. 30 Navrhovaný postup 

 

Hlavní náplň se týká především dodržování čistoty a pořádku na pracovišti. Rozbor 

konkrétních aspektů týkajících se čistoty je zobrazen v rámci tab. 44, 45. Mezi hlavní aktivity 

patří odstraňování nečistot, dodržování daného stavu skladu, definování povinností pro 

jednotlivé pracovníky, stanovení odpovědností, ale také udržování čistoty manipulační 

techniky. Také v této oblasti byly identifikovány nedostatky. V rámci uvedené tabulky jsou 

také zobrazeny navrhované změny, kontinuální činnosti a verifikace. Právě pro kontrolu 

aktuálního stavu a dosaženého pokroku se jeví jako nejvhodnější, využit systém pravidelných 

kontrol realizovaných vybranou skupinou pracovníků. Skupina by měla být sestavena tak, aby 

v ní byli zastoupeni pracovníci různých útvarů, kteří by zajistili objektivnost hodnocení. 

Prováděné kontroly by pak měly být dvojího druhu. V prvním případě by se mělo jednat o 

kontroly, jejichž termíny konání by měl být zveřejněny. Podíl těchto kontrol na celkovém 

počtu by mohl být v rozsahu 70 - 80 %. Druhý typ kontrol pracoviště by měl být realizován 

formou neohlášených namátkových kontrol (20 - 30 %). Kontrola by mohla probíhat tak, že 

tým zvolených pracovníků provede hodnocení uvedených oblastí dle stanovené metodiky. V 

případě velkého rozptylu v hodnocení může být pro jednotlivé kategorie použitý aritmetický 

průměr. Princip určení hodnocení ale musí být stanovený před začátkem kampaně a pak 

kontinuálně dodržován.   
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Tab. 44 Návrh postupu pro odstranění nedostatků v rámci čistoty ve skladu 

Část č. 1 Čistota 

Segment Sklad 

Trvání 5 týdnů 

Obsah Změny Kontinuální čin. Verifikace 

Odstranění špíny  

Určení standardů 

a harmonogramu 

čištění 

 

Stanovení 

odpovědnosti za 

každou část 

 

Vyčlenit prostor 

v rámci pracovní 

směny pro 

udržování čistoty 

 

 

 

Udržování 

vyčleněných míst 

pro odstavení 

manipulačních 

prostředků  

 

 

 

Údržba 

manipulační 

techniky 

 

 

Kontrola 

odstraněných 

nedostatků 

z minulé verifikace 

 

 

 

 

 

 

 

Systém vnitřní 

verifikace 

aktuálního stavu 

 

 

Kontrola bude 

prováděna 

vybranou 

skupinou 

pracovníků 

v předem 

zveřejněném 

čase 

Dodržování 

čistoty na 

pracovišti 

Určení povinností 

Určení 

odpovědností za 

dané úseky 

V případě že to je 

možné, čistit věci 

ihned po 

znečištění 

Minimalizovat 

počet 

vyskladněných 

položek 

umístěných stále 

ve skladu 

Čistota 

manipulační 

techniky a čistota 

pracovního oděvu 

zaměstnanců 
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Tab. 45 Návrh postupu v rámci zavedení pořádku na pracovišti 

Část č. 2 Pořádek 

Segment Sklad 

Trvání 5 týdnů 

Obsah Změny  Kontinuální čin. Verifikace 

Roztřídit 

všechny věci na 

pracovišti 

 

Popis a seznam 

základních věcí 

pro každé 

pracoviště 

 

 

Systém 

označování 

položek a 

prostor 

 

Změna 

jednotlivých 

lokací skladu 

 

 

 

 

Kontrola 

označování 

pracovních 

prostor 

 

 

Kontrola 

odstraněných 

nedostatků 

z minulé kontroly 

 

 

 

 

 

 

 

Analýzy počtu a 

druhu 

odstraněných věcí 

na každém 

pracovišti 

Označit dlouho 

nepoužívané 

Odstranit 

nepoužívané 

Posouzení 

označení 

skladových 

položek 

Posouzení 

značení prostor 

Posoudit 

rozmístění 

skladu 

Navrhnut 

umístění uložení 

manipulační 

techniky 

   

 

Tab. 45 uvádí základní doporučené principy při etapě zavádění pořádku. Mezi klíčové aspekty 

patří například roztřídění a odstranění nepotřebných věcí na pracovišti, udržování označení 

jednotlivých pracovních ploch, ale také posouzení současného rozmístění zásob a skladových 

prostor. Velmi klíčová je stejně jako v případě pořádku a čistoty na pracovišti funkce kontroly 

současného stavu a dosaženého pokroku. Pro obě uvedené etapy byla stanovená doporučená 

doba realizace 5 týdnů (záleží ovšem na velikosti organizace - pracoviště). Zde si je třeba 

uvědomit, že ukončením dané kampaně a dosažením určité úrovně celý proces nekončí. 

Neustále je třeba pracovat na zlepšování současného stavu, aby nedošlo k degradaci 

dosaženého pokroku. Toto bývá v případě zavádění 5S pak velmi častý jev. Výběr z 

identifikovaných neshod v rámci koncepce 5S je zobrazen v rámci obr. 31 - 38.  

 

V rámci identifikovaných neshod vyplývajících z principů dobrého hospodaření je vhodné 

stanovit si dlouhodobé cíle, nejen pro oblast skladu, ale pro všechny další části firmy. V 

obecné rovině lze potenciální cíle koncepce dobrého hospodaření shrnout do následujících 

bodů: 

- vytvoření čistého a bezpečného pracovního prostředí, 

- oživení pracoviště a změna pracovní morálky a motivace pracovníků, 
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- kontinuální odstraňování všech zdrojů plýtvání, 

- vytvoření organizovaného pracoviště, 

- redukce časových ztrát, 

- změna současného stavu vizualizace informací, 

- redukce omylů a chyb, 

- vyšší kvalita práce a průběhu všech procesů, 

- budování spolehlivé a konkurenceschopné firmy, 

- implementace kampaně prevence pracovních úrazů.  

 

 

Obr. 31 Neuklizené neroztříděné nářadí - 1 

 

 

Obr. 32 Neuklizené neroztříděné nářadí - 2 

 

 

Obr. 33 Nedostatky v pořádku v administrativě - 1 
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Obr. 34 Nedostatky v pořádku v administrativě - 2 

 

 

Obr. 35 Neoznačené přípravky - 1 

 

 

Obr. 36 Neoznačené přípravky - 2 

 

 

Obr. 37 Neoznačené a neuklizené věci ve skladu - 1 

 

 

Obr. 38 Neoznačené a neuklizené věci ve skladu - 2 
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ZMĚNA USPOŘÁDÁNÍ VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ 

V rámci zavádění filosofie 5S došlo také k posouzení využívání jednotlivých výrobních 

zařízení v daném segmentu organizace. Koncepce dobrého hospodaření se totiž snaží nejen o 

odstranění nepožívaného nářadí a přípravků z pracoviště, ale také nepoužívaných zařízení. 

Řada provozovaných strojních zařízení byla dlouhodobě využívána jen omezeně a současně 

byly vysoce nákladné z hlediska údržby a oprav. Všechna strojní zařízení v rámci dané části 

firmy byla posouzena z hlediska technického stavu, funkčnosti, prováděných operací a 

vytíženosti. Tímto způsobem bylo posouzeno 37 provozovaných strojních zařízení. U řady z 

nich bylo vzhledem k jejich technickému stavu doporučeno jejich vyřazení (popřípadě 

odprodej). Klíčové bylo současné také to, že operace, které byly na těchto zařízeních 

prováděny, bylo možné převést na jiné stroje. Celkem bylo z provozu odstraněno 6 zařízení. 

V rámci odstranění nevhodných zařízení bylo také posouzeno současné uspořádání agregátů v 

rámci výrobních prostor. Původní uspořádání je zobrazeno v rámci obr. 39. Při návrhu 

rozmístění výrobních prostor byla mimo obvyklé faktory posouzená také současná struktura 

produktů a realizovaných technologických operací. Z této analýzy vyplynulo, že optimální 

řešení pro rozmístění strojů bude využití technologického hlediska. Vzhledem k tomu byly 

stroje koncentrovány podle jejich charakteru (prováděných operací). Do jednotlivých částí 

pak byla umísťována zařízení, která mají obdobný charakter. Dlouhodobě se také řešilo 

umístění údržby, která v současném systému měla své pracoviště ve vedlejší hale. Toto 

znamenalo, že pracovníci údržby museli neustále přecházet z jednoho pracoviště na druhé. 

Vzhledem k odstranění nepoužívaných strojů, ale také novému uspořádání, bylo možné v 

rámci výrobních prostor vyčlenit také místo pro stanoviště údržby. Nové rozmístění 

výrobních strojů v rámci výrobních prostor s vyznačeným prostorem pro stanoviště údržby 

ukazuje obr. 40. 

Nové uspořádání strojů mimo jiné zásadním způsobem zlepšuje přístup k jednotlivým 

zařízením a tudíž jejich obsluhu. V předešlém systému často vznikaly problémy s přesunem 

materiálu a výrobků především ve spodních částech haly. Všechny tyto nedostatky jsou v 

rámci nového řešení minimalizovány. Velmi výhodná je také lokalizace stanoviště údržby. 

Současné řešení totiž umožňuje jednoduchý a rychlý přístup ke všem zařízením.  

 

 

Obr. 39 Původní uspořádání výrobních prostor 
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Obr. 40 Nové uspořádání výrobních prostor 

 

VYUŽÍVÁNÍ PRINCIPŮ POKA - YOKE 

V rámci sledované společnosti byla zahájena kampaň na podporu rozvoje metodiky Poka – 

Yoke. Toto byla reakce na výskyt velkého počtu problémů a neshod, které je možné 

minimalizovat prostřednictvím uvedené techniky. Dříve byla metoda Poka – Yoke aplikována 

pouze ve vybraných pracovních procesech, kdy se jednalo především o přípravky, které 

omezovaly případné chyby v orientaci výrobku. Na základě dostupných dat byly zpracovány 

nejčastější nedostatky, které je možné eliminovat metodou Poka – Yoke. Přesný výčet spolu 

s relativním podílem na celkovém množství ukazuje tab. 46. Obr. 41 ukazuje graficky 

rozložení nejčastějších nedostatků. 

 

Tab. 46 Opakovaný výskyt nedostatků 

 

Chyba  % 

Chybějící – přebývající díl 25 

Záměna dílů při montáži 30 

Vynechání operace 5 

Špatné seřízení stroje 15 

Špatný nástroj, záměna nástroje 2 

Chyba v provedení operace 17 

Záměna materiálu 2 

Opotřebení nástroje 4 
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Obr. 41 Výskyt nedostatků 

 

Pro odstranění současných nedostatků a efektivní využití principů Poka – Yoke byl navržen 

tento metodický postup:  

I. Popsat defekt – při vzniku nejakosti (problému) vždy přesně popsat aktuální problémový 

stav. 

II. Identifikovat místo, kde je defekt detekován a kde defekt vzniká – vytvořit procesní mapu 

a určit místo detekce a místo vzniku neshody (problém). 

III. Pochopit proces, kde defekt vzniká – detailně popsat proces a definovat všechny vstupy, 

které ovlivňují výstup procesu. 

IV. Identifikovat chybu, nebo odchylku od standardu – které faktory nejvíce ovlivňují vznik 

defektu. 

V. Analyzovat kořenovou příčinu – Ishikawův diagram. 

VI. Navrhnout nápady na eliminaci nebo rychlou detekci. 

VII. Ověřit funkčnost Poka – Yoke a provést standardizaci.  

 

Základní aspekt spočívá v zabránění vstupu nesprávného nebo defektního materiálu do 

procesního toku. Důležité je pak přirozeně zabránit nekvalifikovanému operátorovi 

(dělníkovi) vykonávat konkrétní procesní krok. Současně je také důležité zabránit montáži 

velmi podobných komponent v procesním kroku v chaotickém pořadí. Cíleně se musí 

eliminovat chyby v nesprávném upnutí. Velká pozornost musí být věnována transportu 

nekompletně zpracovaných součástí po přerušení procesu. Dělník musí okamžitě podávat 

informace, při vzniku abnormalit. 

Záměny je vhodné minimalizovat úpravou tvarů a rozměrů součástí, aby k nim nemohlo dojít. 

Klíčové je také monitorovat výběr součástí pro montáž z různých dílčích segmentů a zásob. 

Elektronicky je možné například použít detekci špatné orientace součásti (např. i v průběhu 

montáže). Velmi vhodná je příprava a používání nářadí pouze v předepsaném pořadí. U 

složitých obráběcích center je vždy nutné nastavit režim tak, aby pokud nejsou splněny 

podmínky pro správné provedení procesu, se stroj zastavil. Velmi důležité je také sledovat 

počet opakovaných procesních kroků (např. počet bodů svárů).    
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ANALÝZA PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ - PROBLÉMOVÝ PRODUKT 

Sledovaná společnost vyrábí pro zahraničního zákazníka výrobek (ozubená hřídel), u kterého 

je extrémně vysoký výskyt nejakostní produkce. Problém se vyskytuje ve firmě dlouhodobě a 

jeho řešení je složité, vzhledem k širokému spektru možných příčin. Nekvalita výrobku 

spočívá v povrchových vadách (trhlinách), které vznikají po tepelném zpracování. Toto může 

být způsobeno nejen samotným tepelným zpracováním, ale také předcházejícím opracováním. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo navrženo, aby jako první krok byl sestaven 

diagram příčin a následků, jenž by umožnil identifikovat hlavní potenciální příčiny neshod. 

Sestavení digramu příčin a následků bylo provedeno formou brainstormingu. Do řešitelské 

skupiny byli zakomponování pracovníci z oblastí: technologie, konstrukce, vývoje a samotné 

výroby.  

Pro názornost byl sestaven jednoduchý integrovaný vývojový diagram, který zachycuje 

všechny operace a části firmy, přes které výrobek prochází (obr. 42). Jelikož sledovaná 

společnost vyrábí širší spektrum podobných výrobků, lze tento postup zobecnit pro větší 

skupinu produktů. V prvním kroku vždy dochází k příjmu potenciální poptávky. Takto tomu 

bylo i v případě problémového výrobku. Před přijetím zakázky je vždy daná poptávka 

postoupena do oddělení konstrukce, kde je posouzeno, zda sledovaná firma je schopná daný 

výrobky v rámci svých výrobních technologií vyrobit. V případě identifikovaných 

problémových oblastí, je toto ihned řešeno se zákazníkem. V případě problémového výrobku 

nebylo předem shledáno nic, co by mohlo ohrozit výrobní proces. Po přijetí zakázky je tato 

postoupena do oddělení technologie, kde se připraví návrh technologického postupu. Ani 

v tomto případě nebylo v rámci problémového výrobku identifikováno žádné riziko. Výrobní 

proces je v tomto případě velmi triviální a skládá se z operací: dělení materiálu, soustružení, 

frézování, tepelného zpracování, konečné úpravy povrchu (leštění, broušení). Mikro-

praskliny, které se na hřídeli objevují, jsou vždy identifikovány po samotném tepelném 

zpracování. V rámci řešení problému byla provedena kontrola povrchu materiálu před touto 

operací, avšak žádné neshody nebyly shledány. Po navržení výrobní technologie je výrobek 

postupně zařazován do operativních výrobních plánů. Posledním krokem je jeho konečná 

distribuce zákazníkovi.  

V průběhu výroby probíhá také mezi-operační kontrola, která má za úkol identifikovat 

neshodné výrobky. V rámci provedeného brainstormingu byly identifikovány hlavní možné 

příčiny vzniku neshod. V první kroku byly identifikovány hlavní možné kořenové příčiny. 

Zde byly stanoveny tyto oblasti: materiál hřídele, zpracování, pracovníci, stroj. Každá 

z uvedených oblastí může zahrnovat další sub-příčiny. Kategorie stroj byla navržená jako 

komplexní, která může zahrnovat všechny výrobní zařízení. Nemusí se tedy zde jednat jen o 

problematickou otázku tepelného zpracování, po které jsou neshodné výrobky identifikovány. 

Problém může být dán, ale také například předchozím opracováním, které proběhne 

nestandardně a dojde k určitým změnám v povrchové vrstvě. Vada může být také dána 

samotným materiálem. Obr. 43 ukazuje sestavený diagram příčin a následků. Po stanovení 

hlavních příčin, byly opět formou brainstormingu stanoveny možné sub-příčiny pro každou 

oblast. U každé definované kořenové příčiny byly v rámci diskuze navrženy možné dílčí 

vlivy. Všechny významné příčiny, na kterých byla posléze shledaná shoda, byly zaznamenány 

do digramu.  
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Obr. 42 Vývojový diagram – současného stavu 
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Vyhodnocení jednotlivých příčin bylo provedeno formou alokace bodů. Po sestavení 

diagramu příčin a následků bylo úkolem každého pracovníka přidělit jednotlivým 

identifikovaným příčinám určité množství bodů. Každý hodnotitel mohl jednotlivé příčiny 

ohodnotit podle významu tímto počtem bodů: 10, 8, 6, 4, 3, 1. Pokud se domníval, že uvedená 

příčina byla hlavním důvodem produkované neshody, přidělil hodnotitel této příčině 10 bodů. 

Příčiny, které jsou dle jeho názoru méně významné, ohodnotil jiným adekvátním počtem 

bodů. Takto provedli své hodnocení všichni členové týmu, který sestavoval diagram příčin a 

následků. Následně byly sečteny body u každé příčiny a přepočteny na procenta. Výsledky 

ukazuje tab. 47. Příčina, která byla ohodnocena nejvyšším počtem bodů (vyjádřeno v 

procentech), je z hlediska svého významu klíčová. Zjištěné hodnocení v procentech bylo 

zaokrouhleno na celá čísla. Tab. 47 ukazuje šest nevýznamnějších příčin a jejich hodnocení. 

Další příčiny zobrazené v rámci diagramu příčin a následků byla zařazeny do kategorie 

ostatní. Toto je dáno jejich zjištěným malým významem. Jako nejvýznamnější příčina byla 

určená teplotní nehomogenita v rámci pece, kde firma realizuje teplené zpracování (29 %). 

Další významnou příčinou je chemické složení materiálu (22 %). Třetí nejvýznamnější 

identifikovanou příčinou neshodných výrobků jsou změny ve vlastnostech materiálu 

v povrchové vrstvě (19 %). Tyto tři nejvýznamnější příčiny obdržely v provedeném 

hodnocení 70 % ze všech přidělených bodů. Na základně aplikace digramu příčin a následků 

lze tedy tyto příčiny považovat za dominantní a pracovat na jejich odstranění. 

 

 

 

 

Obr. 43 Vytvořený diagram příčin a následků 
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Tab. 47 Identifikovaný význam jednotlivých příčin 

Příčina význam 

(%) 

Teplotní nehomogenita v peci 29 

Chemické složení 22 

Změny ve vlastnostech v povrchové vrstvě 19 

Nedodržování norem 12 

Nedodržování technologického postupu tepelného zpracování 8 

Omezená regulace chlazení 6 

Ostatní 4 

 

Sestavený a vyhodnocený diagram příčin a následků byl použitý pro návrh dalších opatření 

při řešení uvedeného problému. Navržené doporučení vycházejí z identifikovaných příčin a 

jejich stanoveného významu. Doporučený postup pro řešení uvedené neshody lze shrnout do 

následujících bodů: 

- provést měření rozložení teploty v používané peci a analyzovat tepelné podmínky 

v průběhu výroby, 

- pro vybraný vzorek výrobků provést tepelné zpracování v jiné firmě, výsledky 

vyhodnotit, 

- analyzovat chemické složení materiálů včetně rozboru povrchu výrobku, 

- využití video snímků pro hodnocení prováděných prací na pracovišti tepelného 

zpracování, 

- přísně kontrolovat pracovní postup, 

- analyzovat možné materiálové substituty pro daný výrobek, 

- analyzovat systém chlazení a jeho průběh, 

- provádět neustálou kontrolu a vyhodnocování všech relevantních faktorů. 

 

5.2.5 CELKOVÉ HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Celkový stav současné podoby využívání štíhlé výrovy lze opět shrnout do několika oblastí. 

Konkrétní detailní doporučení byly uvedeny u každé části. Z globálního pohledu lze pak 

definovat tyto klíčové přednosti, nedostatky, doporučení a specifika: 

 

Přednosti: 

- propracovaný systém neustálého zlepšování, 

- nastartovaný systém dobrého hospodaření ve výrobě, 

- správa nářadí, 

- zaškolování pracovníků, 

- odstraňování nevyužívaných strojů - změna uspořádání výrobních prostor, 

- zkracování časů nutných pro nastavení strojů, 

- operátoři na výrobních zařízeních se podílejí na činnostech údržby. 

 

Nedostatky: 

- často elementární nedostatky ve znalostech principů štíhlé výroby, 

- nedostatky v pořádku a disciplíně v rámci administrativních procesů, 

- nedostatky v pořádku a disciplíně v rámci skladových prostor, 

- zdroje plýtvání jsou chápány především v materiálové podobě, 

- nejsou pravidelně hodnoceny a sledovány komplexní ukazatele štíhlé výroby, 

- omezené používání metod týmového řešení problémů, 
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- horší úroveň vizualizace, 

- optimalizace stavu zásob není součástí zavádění principů štíhlé výroby. 

 

Doporučení: 

- vzdělávání v oblasti principů štíhlé výroby, 

- zásadní změny v oblasti administrativy – zavést principy štíhlé administrativy, 

- zvyšování využití základních nástrojů neustálého zlepšování, 

- využívat analýzu mapy toku hodnot a pravidelně monitorovat dosažený pokrok, 

- optimalizovat systém řízení zásob, 

- využít principů Poka - Yoke pro opakující se neshody,  

- maximálně podporovat procesy vizualizace, 

- větší podpora týmového řešení opakujících se problémů, 

- ve větší míře využívat tyto ukazatele štíhlé výroby: produktivita práce, hodinová    

 stabilita, dopravní vzdálenost, seřizovací časy, objem rozpracované výroby, 

- zlepšit úroveň vertikální komunikace ve firmě, 

- aplikovat principy štíhlé výroby současně ve všech částech firmy, 

-  zásadně změnit systém údržby pořádku a úklidu ve skladových prostorech - zahrnout i 

sklad do pravidelného celopodnikového hodnocení, 

- neustále vyhodnocovat využitelnost zařízení a odstraňovat nepotřebné stroje a nářadí, 

- zkracovat vzdálenost a zmenšovat výrobní plochy. 

 

Specifika firmy ve vztahu k štíhlé výrobě: 

- zpravidla zakázková individuální výroba, 

- absence měření a ukazatelů štíhlé výroby, 

- široký strojní park (často zastaralý), 

- řada zařízení je využívaná minimálně, 

- každý výrobní postup je v podstatě originální.  

  

5.3 TVÁŘECÍ VÝROBA A PŘESNÉ STROJÍRENSTVÍ 

Třetí sledovanou společností je firma Kasi, a.s. Tato má poměrně široký sortiment výrobních 

procesů. Dominantní zaměření je na kanalizační litinu. Především pak poklopy, kruhové 

vtokové mříže, vodárenské poklopy, šachtová stupadla, uliční vpusti, dvorní vpusti. Pro 

výrobu těchto a souvisejících produktů jsou ve firmě mimo slévárenské výroby používány 

také technologie pro přesné obrábění a tvářecí procesy. V současné době se společnost také 

intenzivně zaměřuje na průmyslové výrobky z pružinového drátu.  

Firma je schopná v oblasti přesného strojírenství nabídnout také volné kapacity v rámci CNC 

obrábění a frézování. V rámci firmy je provozován moderní strojní park, využívající obrábění 

na 5-osých frézovacích centrech. Výroba svařenců a výrobků z pružinového drátu probíhá 

v rámci samostatné výrobní části.      

Firmy provozuje slévárnu v Novém Bydžově, která se orientuje na odlévání šedé a tvárné 

litiny. Slévárna v současné době produkuje v průměru 22 000 tun odlitků za rok. Odlévané 

materiály jsou tyto:  

- šedá litina ČSN EN-GJL 200, 250, 300, 

- tvárná litina ČSN EN – GJS 400, 500, 600. 

 

Tavení probíhá ve dvou 6-ti tunových středofrekvenčních indukčních pecích o příkonu 

4 MWh. Tavící pece jsou provozovány na principu MELT + HOLD. Hodinový tavící výkon 

je 6 tun / hod. a denní kapacita je 144 tun. Pro výrobu tvárné litiny je nainstalováno zařízení 

na modifikaci kovu pomocí plněného profilu. Hotové výrobky jsou poté převáženy na další 
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opracování na obráběcích centrech. V rámci procesů řízení kvality a výstupní kontroly jsou 

pro hodnocení využívány tyto metody měření: měření rozměrů dle výkresové dokumentace, 

zkouška pevnosti v tahu, zkouška tvrdosti, metalografické zkoušky, chemické zkoušky.     

Současně firma nabízí a zaměřuje se na produkci tenkostěnných odlitků, s jejichž výrobou má 

dlouhodobé zkušenosti.    

V rámci současných výrobních aktivit je provozována slévárenská výroba, tvářecí výroba, 

strojírenská výroba. Společnost se rozhodla pro dílčí implementaci principů štíhlé výroby 

v procesech tváření. Tyto jsou součástí výrobních prostor, kde je koncentrována také výroba 

svařenců a výrobků z pružinového drátu. Právě v rámci této části výroby byla realizována třetí 

případová studie, zaměřená na implementaci principů štíhlé výroby. Štíhlá výroba a její 

principy a nástroje nebyly ve společnosti doposud cíleně aplikovány. Vedení firmy se 

rozhodlo pro selektivní implementaci, jejíž výsledky budou vyhodnoceny a následně bude 

rozhodnuto o dalším pokračování celé kampaně v dalších částech firmy. 

     

5.3.1 POSTUP ZAVÁDĚNÍ ŠTÍHLÉ VÝROBY 

Kampaň zavádění principů štíhlé výroby byla ve společnosti zahájena v roce 2014. V rámci 

těchto aktivit bylo nejprve zahájeno vzdělávání středního managementu a vedoucích 

pracovníků. Při identifikaci zdrojů plýtvání se můžeme nejčastěji setkat s těmito faktory: 

nadvýroba, nadbytečná práce, zbytečný pohyb, zásoby, čekání, opravování, doprava, 

nevyužité schopnosti pracovníků. Na tyto zdroje plýtvání byla při implementaci zaměřená 

maximální pozornost. V rámci implementace principů štíhlé výroby byl pak jako první krok 

proveden vstupní audit (obr. 44). 

 

 

Obr. 44 Postup implementace 

 

Tento byl realizován týmovou formou, kdy byly posouzeny jak jednoznačně 

kvantifikovatelné ukazatele, tak bylo provedeno posouzení výrobních prostor a procesů. 

Prohlídka výrobních prostor byla provedená formou vizuální kontroly. Audit nebyl proveden 

podle standardizovaných pravidel, ale jednalo se o vnitropodnikový projekt, který měl za cíl 

identifikovat potenciální příležitosti v oblasti zavedení štíhlé výroby. Rozbor zjištěných faktů 

a výsledků auditu byl poté vyhodnocen. Následně byly navrženy ohniskové oblasti, na které 

bude implementace štíhlé výroby zaměřená. Klíčové oblasti byly definovány takto: jakost, 
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čas, vzdálenost, pořádek, disciplína, zásoby. V každé kategorii pak byly stanoveny hlavní 

monitorované faktory. Principy štíhlé výroby měly být v organizaci zavedeny v první fázi 

právě prostřednictvím uvedených stěžejních faktorů. Hlavní nosné pilíře implementace štíhlé 

výroby pak byly transformovány do následujících bodů:     

- JAKOST - snižování množství neshodných produktů, 

- ČAS - snižování prostojů, 

- ČAS - zkracování celkového času výroby, 

- VZDÁLENOST - optimalizace materiálových toků, 

- POŘÁDEK - pořádek a úklid na pracovišti, 

- DISCIPLÍNA - disciplína při udržování pracovních prostor, 

- ZÁSOBY - optimalizace stavu zásob. 

 

V rámci provedené analýzy v této práci, byly posouzeny vybrané problémy a oblasti, které 

vedení firmy považuje z hlediska štíhlé výroby za významné. Tyto pak vycházejí 

z definovaných ohniskových oblastí.   
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5.3.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

DOTAZNÍK A - názorový - současný stav firmy z hlediska štíhlé výroby 

 

1. Které zdroje plýtvání považujete za nejvýznamnější 

a) Neshodná produkce a vady 

b) Nadbytečné zásoby 

c) Zbytečný pohyb 

d) Nadbytečné práce 

e) Čekání 

d) Opravování 

e) Nadprodukce 

f) Nevyužité schopnosti pracovníků 

 

2. Která část firmy podle Vás vykazuje největší zdroje plýtvání 

a) Obchod a nákup 

b) Výroba 

c) Údržba 

d) Administrativa 

e) Sklady a skladové hospodářství 

 

3. Který z následujících faktorů může podle Vás ve firmě přinášet zbytečné prostoje 

a) Výrobní zdroje a jejich úprava, skladování a správa 

b) Výrobní proces 

b) Marketing 

c) Řízení a směrnice 

d) Postoje lidí 

 

4. Ve které oblasti se ve Vaší firmě využívá zavedených standardů 

a) Výroba 

b) Logistika 

c) Údržba 

d) Administrativa 

 

5. Které činnosti podle Vás obsahují nevětší množství neefektivních časů 

a) Příjem zakázky a vyřízení 

b) Příprava technologie 

e) Výrobní operace 

d) Expedice 

e) Údržba zařízení a s ní spojené činnosti 

 

6. Na aktivitách v oblasti zlepšování se ve Vaší firmě podílí hlavně 

a) Nevyšší management 

b) Střední management 

c) Nižší management 

d) Dělníci 
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7. Údržba se realizuje 

a) Pro všechny zařízení současně 

b) Dle druhu technologických zařízení individuálně  

c) Příležitostně 

d) Jen pro vybrané zařízení 

 

8. V rámci Vašeho pracovního zařazení musíte vyplňovat doklady, formuláře, které pak 

nejsou dále vyhodnoceny a používány 

a) Pravidelně 

b) Příležitostně 

c) Výjimečně 

d) Ne 

 

9. Ve které oblasti je podle Vás nejvíce kladen důraz na pořádek a disciplínu 

a) Výroba 

b) Administrativa 

c) Skladování 

 

10. Nejakost a neshody jsou podle Vás nejčastěji v procesech 

a) Výrobních 

b) Administrativních 

c) Skladovacích 

 

Barevně označené odpovědi byly respondenty zvoleny nejčastěji. V rámci průzkumu se 

projevilo, že v rámci firmy již proběhla řada školení týkajících se štíhlé výroby. Zaměstnanci 

tedy mají v řadě oblasti již povědomí o principech fungování štíhlé výroby v organizaci. 

Současně si uvědomují konkrétní důsledky v jejich organizaci. Z hlediska zdrojů plýtvání 

nebyl uváděn pouze zdroj týkající se nevyužití schopností pracovníků. Místa ve firmě, kde 

jsou plýtvání a rezervy stále velké uvádějí respondenti tyto: obchod, údržba, sklady. Většina 

zaměstnanců pak tak zmiňuje, že ve všech klíčových procesech firmy fungují a jsou 

využívaný standardy. Neefektivní časy jsou podle většiny respondentů pak v oblasti příjmu 

zakázky a přípravy výrobních technologií. Zlepšovací procesy se dle průzkumu orientují 

především na dělnické profese a střední management. Zde lze pozitivně hodnotit to, že vedení 

firmy dlouhodobě podporuje a rozvíjí iniciativu zaměstnanců. Chybí zde ovšem dlouhodobý 

jasně definovaný systém rozvoje neustálého zlepšování. Pořádek a disciplína je dle 

respondentů na nejvyšší úrovni v oblasti výroby. Nejakost a neshody jsou pak spojovány 

především s oblastmi výroby a administrativy. Na základě provedené jednoduché ankety se 

lze domnívat, že si zaměstnanci uvědomují význam a základní principy štíhlé výroby, které 

v organizaci využívají. Současně ve většině případů jsou schopni identifikovat procesy a 

místa, které jsou z tohoto procesu významné.         
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DOTAZNÍK - B - znalosti principů štíhlé výroby 

 

1. Kterými oblastmi se štíhlý management především zaobírá 

a) Administrativa 

b) Výzkum a vývoj 

c) Výroba 

d) Logistika 

e) Nákup a prodej 

 

2. Snižování doby od přijetí zakázky po předání výrobku zákazníkovi zaleží především 

na 

a) Samotné výrobě produktu 

b) Přípravě technologie 

c) Času všech logistických operací 

d) Době přijetí a expedici zakázky 

 

3. Dle principů štíhlé výroby můžeme za plýtvání označit 

a) Odstraňování odpadů 

b) Opravování vadných kusů 

c) Čekaní na informace pro výrobu 

d) Čas nutný pro přechod mezi pracovišti 

e) Hledání nářadí 

 

4. Co patří mezi metody a nástroje, které lze v rámci štíhlé výroby využít 

a) Kanban 

b) Kaizen 

c) Systém dobrého hospodaření 

d) Jidoka 

e) Optimalizace zásob 

f) Poka - Yoke 

g) "Muda - Mura - Muri" 

h) Štíhlá administrativa 

 

5. Prevence předcházení nejakostní produkci ve společnosti, která má vysokou kvalitu 

výroby je 

a) Nutná 

b) Zbytečná 

c) Potřebná jen výjimečně 

 

6. Nadprodukce oproti okamžitým požadavkům zákazníka znamená z hlediska štíhlé 

výroby 

a) Zvýšení konkurenceschopnosti firmy - operativní uspokojení potřeb zákazníků 

b) Snížení konkurenceschopnosti - růst nákladů 

c) Nutnost změny prognózování 

 

7. Čekání znamená plývání  při 

a) Čekání na součásti 

b) Čekání na tisk 

c) Čekání na inspekci 
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d) Čekání na stroj 

e) Čekání na informace 

f) Čekání na opravu zařízení 

 

8. Za nevyužití příležitostí u výrobní organizace lze považovat 

a) Plýtvání potenciálem zaměstnanců 

b) Nevyužití tržních příležitostí 

c) Nevyužití možností zlepšení 

 

9. Soustavné umisťování všech předmětů na stálá, definovaná a určená místa 

a) Znamená zdržení a plýtvání 

b) Zvyšuje efektivitu práce a organizaci pracoviště 

c) Je klíčové jen v provozu nástrojárny 

 

10. Zlepšení v rámci procesů štíhlé výroby lze měřit pomocí 

a) Produktivity práce 

b) Hodinové stability 

c) Dopravní vzdálenosti 

d) Času seřízení 

e) Rozpracované výroby 

 

Barevně jsou označeny nejčastější odpovědi respondentů. Většina respondentů je pravidelně 

seznamována s principy štíhlé výroby. Většina správně uvedla všechny základní zdroje 

plýtvání. Velmi správně také chápou, které faktory ovlivňují dobu realizace výrobní zakázky. 

Většina respondentů také velmi dobře uvedla konkrétní zdroje plýtvání, mimo hledání nářadí. 

V případě nástrojů, které lze v rámci štíhlé výroby použít uvedli metody, které jsou v podniku 

využívány (většina neznala metody jako Kanban, Jidoka - tyto se ovšem ve sledované firmě 

ani nepoužívají). Velmi pozitivně lze rovněž chápat to, že respondenti považují za důležitou 

otázku prevence a předcházení problémům. Výrobu nad plán pak chápou jako výhodu, 

vzhledem k možnosti okamžitého uspokojení potřeb zákazníků. Při hodnocení různých forem 

čekání pak velmi správně označili všechny formy plýtvání. Nevyužití příležitostí respondenti 

většinově chápou jako rezervy ve využití tržního potenciálu a možností zlepšování. Velmi 

správně rovněž chápou význam ukládání věcí na pracovišti a jeho standardizaci. V rámci 

používaných metrik pro hodnocení dosaženého pokroku v rámci štíhlé výroby opět znají řadu 

nástrojů, které byly v podniku dříve používány. Celkově lze hodnotit současný stav znalostí 

v oblasti štíhlé výroby za dobrý. Provedený jednoduchý průzkum prokázal, že mají 

zaměstnanci velmi dobré povědomí o těchto principech. Toto je patrně také dáno 

vzdělávacími programy, které ve firmě probíhaly.        
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5.3.3 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ PRACOVIŠTĚ A PROCESŮ 

Hodnocení organizace pracoviště a vizualizace 

Hodnocení současného stavu z hlediska organizace práce a vizualizace ukazuje tab. 48. U 

všech dvanácti sledovaných oblastí bylo provedeno hodnocení současného stavu na stupnici 1 

– 10 (1 – nejhorší, 10 – nejlepší). 

 

Tab. 48 Organizace práce a vizualizace 

Číslo Hodnocená oblast Hodnocení 

(1-10*) 

Pozn. 

1. Společnost působí čistě, veškerý nepotřebný 

materiál a zmetky jsou jasně označeny a ohrazeny. 
10 

 

2. Pracovní prostory jsou rozděleny pomocí čar a 

značek. 
9 

 

3. Výrobky a zásoby jsou transparentně označeny. 8  

4. Všichni zaměstnanci se denně podílejí na úklidu. 9  

5. Každý kontejner, paleta, krabice, je označená 

štítkem, který je čitelný a srozumitelný. 7 
 

6. Pracovníci dodržují uspořádání nářadí a pomůcek. 9  

7. Na nástěnkách (tabulích) jsou aktualizované 

informace o tréninku pracovníků a bezpečnosti 

práce. 

9 

 

8. Na nástěnkách (tabulích) jsou zobrazeny informace 

o výsledcích jakosti a principu řešení neshod. 8 
 

9. Informace na nástěnkách (tabulích) týkajících se 

produktivity a kvality jsou pravidelně 

aktualizovány.  

8 

 

10. Jsou zobrazeny informace a produktivitě a kvalitě 

samostatně pro každou linku, proces, dílnu, 

pracoviště. 

9 

 

11. Kontrolní list obsahuje hlavní defekty a sleduje 

jejich řešení. Tento list je pro každou linku nebo 

výrobní zařízení. 

7 

 

12. Jsou mezi směnami dobře a efektivně předávány 

informace o problémech kvality, plánování a cílech 

výroby. 

9 

 

 Body součet 102  

 Celkový počet možných bodů 120  

 HODNOCENÍ (%) 85  
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Standardizace práce 

Standardizace práce byla posouzena prostřednictvím dvanácti hodnocených oblastí. Tab. 49 

zobrazuje zjištěné výsledky. Hodnocení bylo provedeno na stupnici 1 – 10 (1 – nejhorší, 10 – 

nejlepší). 

 

Tab. 49 Standardizace práce 

Číslo Hodnocená oblast Hodnocení 

(1-10*) 

Pozn. 

1. Jsou vytvořeny pracovní postupy (návody) a používají 

se při práci a tréninku ve všech výrobních procesech 

(pracovní postupy obsahují čas, cyklus, sled procesu 

nebo úkolu a vstupující komponenty pro každý 

výrobní proces). 

9 

 

2. Každý výrobní proces má pracovní postup zveřejněný 

na pracovišti, kde je práce vykonávána. 
10 

 

3. Každý výrobní proces byl navržen na základě času 

celého výrobního cyklu (při sérové výr.). 
9 

 

4. Obsluha strojů je zahrnuta do procesu utváření 

pracoviště a jeho standardizace. 
9 

 

5. Často prováděné operace nevýrobního charakteru jsou 

standardizovány (seřízení, kontrola kvality). 
8 

 

6. Pracovní postupy jsou opatřeny datem vydání a 

ukazují co bylo změněno. 
9 

 

7. Pracovní postupy jsou pravidelně aktualizovány z 

hlediska úplnosti a jejich dodržování. 
9 

 

8. Operátoři samostatně vykonávají operace podle 

pracovních postupů. 
9 

 

9. Operátoři mají vyčleněný čas na úklid a základní 

činnosti údržby na daném výrobním zařízení. 
10 

 

10. Dlouhodobé a opakující se problémy jsou řešeny na 

principu týmových porad (skupin). 
7 

 

11. Operátorovi je poskytnut oficiální tréninkový čas 

předtím, než vykonává práci sám.  
9 

 

12. Plýtvání vznikající přepravou materiálu je eliminováno 

redukcí vzdálenosti mezi procesy, výr. buňkami nebo 

skladem materiálu. 

9  

 Body součet 107  

 Celkový počet možných bodů 120  

 HODNOCENÍ (%) 89,2  
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Využívané techniky a nástroje 

Současný stav využívání nástrojů štíhlé výroby ukazuje tab. 50.  

 

Tab. 50 Využívané techniky a nástroje 

Číslo Název techniky ANO NE Poznámka 

1. TPM  X  

2. 5S X   

3. Vizuální řízení X   

4. Týmové řešení X   

5. Dávková výroba X   

6. Plýtvání - Muda X   

7. Management úzkých míst  X  

8. Tok hodnot (VSM)  X  

9. Optimalizace procesů X  Dílčí části 

10. Štíhlá administrativa  X  

11. Kaizen X  . 

12. Poka - Yoke X   

13. Jidoka  X  

14. Heijunka  X  

15. Optimalizace zásob X   

16. Kanban  X  

17. Hansei  X  

18. A3 report  X  

19. Genchigenbutsu  X  

20. Andon X   

21. SMED X   

22. Layout X   
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Přínosy zavádění štíhlé výroby - cíle definované při implementaci 

 

Stanovené cíle při zavádění principů štíhlé výroby jsou zobrazeny v rámci tab. 51.  

 

Tab. 51 Přínosy zavádění štíhlé výroby 

Číslo Hodnocená oblast ANO NE Poznámka 

1. Nulové vady X   

2. Nízká fluktuace X   

3. Nízké zásoby X   

4. Nízké prostoje  X  

5. Nízké časy změn X   

6. Trvalé zlepšování  X Dříve 

7. Vzdělávání a motivace pracovníků  X Dříve 

 

Celkové hodnocení organizace práce a vizualizace bylo stanoveno na 85 %. Z celkového 

množství 120 bodů byla suma za dvanáct monitorovaných oblastí 102 bodů. Výsledek lze 

považovat za velmi dobrý. Na výborné úrovni je především čistota pracoviště a organizace 

používaného nářadí, ale také správa neshodných výrobků. Až na výjimky je všude 

dodržováno značení pracovních prostor a všech důležitých částí. Nedostatky jsou pak 

v označování kontejnerů a přepravek, kdy byly na řadě míst shledány poškozené nebo zcela 

chybějící popisy. Toto se týká nejen označování výrobků, ale i zásob. Vzhledem k tomu, že 

společnost skladuje široké spektrum zásob, je nutné dodržovat přesnou identifikaci všech 

skladových položek a skladových míst. V rámci vizualizace výsledků v oblasti jakosti jsou 

často na nástěnkách a vývěsních místech uváděny starší a často méně aktuální informace. 

Kontrolní listy na některých pracovištích neobsahují opakovaně druh případné neshody. 

Neshody jsou pak zpravidla evidovány jen z hlediska četnosti výskytu, nikoliv druhu. 

Předávání pracoviště je často založeno pouze ve formě písemné informace o stavu zařízení a 

případných problémech. Toto je dáno tím, že vzhledem k organizaci práce se střídající 

pracovníci mnohdy nesetkávají. Z dlouhodobého hlediska však toto není zdrojem případných 

problémů. Na řadě pracovišť je toto již rovněž dlouhodobě zažitý a fungující systém. 

Kontrolu a předání případných problémových informací zajišťuje daný vedoucí směny. 

Procesy standardizace práce jsou hodnoceny na 89,2 % (107 bodů ze 120). Obecně lze říci, že 

nebyly shledány zásadnější nedostatky. Každé pracoviště je označeno adekvátním pracovním 

postupem a jednotlivé činnosti jsou zpravidla standardizovány. Toto se netýká nevýrobních 

operací. Při seřizování strojů nebo měření často není uveden přesný pracovní postup a soupis 

jednotlivých kroků. Velice málo je využíváno řešení formou týmových porad, přestože se 

často vyskytují opakující se, nejednoznačné a chronické problémy. Právě v těchto případech 

se podobné nástroje zcela nabízejí k aplikaci. Operátoři na jednotlivých pracovištích 

procházejí systémem vzdělávání a zaučování. Současně probíhají aktivity vedoucí ke 

zvyšování zastupitelnosti na jednotlivých pracovních pozicích. Na vybraném pracovišti pak 

proběhla optimalizace materiálového toku a přepravních vzdáleností. 

V rámci tab. 50 jsou pak uvedeny současně využívané nástroje v oblasti štíhlé výroby. Mezi 

těmi, které se v organizaci nepoužívají lze zmínit: TPM, management úzkých míst, tok 

hodnot, štíhlá administrativa, Jidoka, Heijunka, Kanban, Hansei, Genchigenbutsu.    
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V rámci aktuálně definovaných cílů štíhlé výroby absentují tyto aspekty: odstraňování 

prostojů, neustálé zlepšování, vzdělávání a motivace pracovníků. Procesy neustálého 

zlepšování a vzdělávání pracovníků ve společnosti probíhají, ale nejsou zakomponovány 

v cílech štíhlé výroby. 

 

5.3.4 ROZBOR MĚŘITELNÝCH FAKTORŮ 

MATERIÁLOVÉ TOKY 

Na základě vstupní primární analýzy byly určeny oblasti, které mohou být z hlediska principů 

štíhlé výroby problémové. Jednou z oblastí může být rozmístění pracovišť a materiálové toky 

mezi nimi. Pro analýzu byla vybrána výroba pružinového drátu pro průmyslové účely. 

Samotný výrobní proces není relativně komplikovaný, ale probíhá na několika pracovištích. 

Celkem se jedná o šest samostatných pracovišť, na kterých probíhá jedenáct výrobních 

operací. Soupis pracovišť a jednotlivých operací je zobrazen v rámci tab. 52. První pracoviště 

je ve své podstatě výdejní místo a sklad. Současně také zde probíhá kompletace jednotlivých 

vydávaných komponent. Na pracovišti dvě pak dochází k sestavení jednotlivých částí a poté 

k svaření pasivního konce pružinového drátu. Po této operaci se polotovary přemísťují na 

pracoviště kontroly, kde dochází ověřování kvality. Po provedené kontrole dochází opět 

k přemístění na pracoviště dvě, kde jsou výrobky ručně identifikovány (očíslovány) a dochází 

k odstřižení zbytkového konce za provedeným svárem. Před další operací opět dochází 

k přesunu materiálu na další pracoviště. Zde pak na jiném svařovacím agregátu opět dochází 

k svaření, tentokrát aktivního konce.       

 

Tab. 52 Pracovní operace 

Číslo 

operace 
Pracoviště Popis 

1. 1 Příprava vstupních materiálů 

2. 2 Sestavení pružinového drátu 

3. 2 Svaření – pasivní konec 

4. 3 Kontrola pasivního konce 

5. 2 Ruční identifikace 

6. 2 Odstřihnutí konce 

7. 4 Svaření – aktivního konce 

8. 3 Kontrola aktivního konce 

9. 5 Ohýbání pružinového drátu 

10. 3 Kontrola – pevnosti 

11. 6 Čištění 

 

Poté opět dochází ke kontrole, které probíhá na jiném pracovišti. Poslední výrobní operací je 

pak samotné ohýbání pružinového drátu. Následuje závěrečná kontrola a čištění hotového 

výrobku. Velký problém je dán faktem, že jednotlivá pracoviště jsou v rámci výrobních 

prostor rozmístěna nesystémově a často ve velkých vzdálenostech od sebe.   
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Obr. 45 znázorňuje současný průběh materiálových toků ve výrobní hale. V rámci schématu 

jsou pro zjednodušení znázorněny pouze toky, týkající se řešeného výrobku. Toto je také dáno 

tím, že se jedná o výrobek, který patří z hlediska celkového objemu k nejvýznamnějším. 

Materiálové toky jsou zobrazeny pro všechny přesuny materiálu v rámci výrobního procesu. 

Pracoviště jsou pak číslována dle jejich klasifikace v tab. 52. Materiálový tok označený ve 

schématu popisem 1-2 tedy představuje přesun materiálu z pracoviště přípravy materiálu (1) 

na pracoviště, kde dochází k sestavení drátu a svaření (2). Stejným způsobem jsou popsány 

všechny přesuny materiálu v rámci výroby. 

  

 

 

Obr. 45 Schematické znázornění materiálových toků – současné uspořádání 

 

Již z pouhé vizuální analýzy je patrné, že dochází k velkému přesunu materiálu mezi 

pracovišti 2-3 a 3-5. Toto je dáno především nutností mezioperační kontroly, která probíhá 

v rámci výrobního procesu. Současně je patrná také velká vzdálenost mezi pracovišti. 

Vzhledem k nižší hmotnosti výrobků nebyly v rámci provedeného průzkumu měřeny všechny 

přepravní vzdálenosti. Například ale mezi nejvzdálenějšími pracovišti byla přepravní trasa, 

kterou musí pracovník při transportu materiálu urazit přibližně 50 metrů. Při analýze 

materiálového toku byly ale posouzeny objemy (množství) materiálu, které v rámci jedné 

pracovní směny (480 minut) jsou mezi jednotlivými pracovišti přesunuty.  

V případě uvedeného výrobku je v rámci jedné pracovní směny (480 minut) vyrobeno 

v průměru 700 ks. Vzhledem k popsanému materiálovému toku však dochází k tomu, že daný 

výrobek se opakovaně vrací na jednotlivá pracoviště. Abychom mohli přesně kvantifikovat 

intenzitu jednotlivých materiálových toků, byl stanoven jejich soupis (tab. 53). V rámci 

uvedené tabulky je detailně zaznamenám, komplexní pohyb materiálu v průběhu jedné 

pracovní směny. V tabulce je rovněž uveden směr pohybu materiálu. Uvedené materiálové 

toky jsou poté klasifikovány dle významu do jednotlivých skupin. Ve skupině A jsou 

nejvýznamnější přesuny materiálu mezi pracovišti (1 400 ks). Jedná se o přesun materiálu 

mezi pracovišti 2-3 a 3-5. Skupina B obsahuje méně intenzivní materiálové pohyby (700 ks). 

Toto je dáno především tím, že materiál se nevrací opakovaně na stejné pracoviště, jako je 
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tomu u skupiny A. Z hlediska optimalizace materiálových toků je přirozeně klíčová skupina 

A. Rozvrh nového uspořádání pracoviště by poté měl být realizován především z pohledu této 

dominantní skupiny.    

 

Tab. 53 Soupis materiálových toků 

Odkud  Kam Množství Skupina 

2 ↔ 3 1 400 
A 

3 ↔ 5 1 400 

2 → 4 700 

B 
1 → 2 700 

4 → 3 700 

3 → 6 700 

 

Při návrhu nového pracoviště je však mimo jednotlivých materiálových přesunů mezi 

pracovišti nutné, ale také vyhodnotit intenzitu toku materiálu na každém pracovišti. Tab. 54 

ukazuje průtok materiálu každým pracovištěm. Tento byl určen jako kumulativní součet 

materiálových toků. Ve své podstatě byly pro každé pracoviště sečteny všechny objemy 

přesunů, které se daného pracoviště týkaly. V případě pracoviště č. 1 se jedná o 700 ks. Toto 

je dáno tím, že toto pracoviště figurovalo v jednotlivých materiálových tocích dle tab. 53 

pouze ve vazbě 1-2. Stejným způsobem byly pak určeny hodnoty vytížení dalších pracovišť.  

 

Tab. 54 Kvantifikace intenzity materiálových toků pro jednotlivá pracoviště 

Pracoviště Množství 

1 700 

2 2 800 

3 4 200 

4 1 400 

5 1 400 

6 700 

 

Podle zjištěného množství průtoku materiálu každým pracovištěm byly pak tyto sestupně 

seřazeny. Výsledky ukazuje tab. 55. Dle zjištěného pořadí byla jednotlivá pracoviště 

klasifikována do skupin. Do skupiny A jsou zařazeny pracoviště 1 a 2, které z uvedeného 

hlediska jsou nejvýznamnější. Dle definované intenzity prochází těmito dvěma místy 7 000 ks 

z celkového objemu 11 200.  

Na základě provedené Paretovy analýzy byl pro tyto dvě pracoviště stanoven Paretův poměr 

na 33,33 – 62,50. Jedná se tedy o jednoznačně nejvýznamnější skupinu. Skupinu B pak tvoří 

pracoviště, u kterých byl zjištěn Paretův poměr 33,33 – 25,00. Poslední skupina C již tvoří 

operace, které mají nejnižší intenzitu. Celkový objem materiálových toků u těchto pracovišť 

je 1 400 ks a Paretův poměr pro tuto skupinu je 33,33 – 12,50.  
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Tab. 55 Kvantifikace intenzity materiálových toků pro jednotlivá pracoviště - vyhodnocení 

Pořadí Pracoviště Množství 

Kum. 

abs. 

četnost 

Rel. 

četnost 

(%) 

Kum. 

rel. 

četnost 

(%) 

Sk. Par. poměr 

1 3 4 200 4 200 37,50 37,50 

A 
33,33 – 

62,50 2 2 2 800 7 000 25,00 62,50 

3 4 1 400 8 400 12,50 75,00 

B 
33,33 – 

25,00 4 5 1 400 9 800 12,50 87,50 

5 6 700 10 500 6,25 93,75 

C 
33,33 – 

12,50 6 1 700  11 200 6,25 100 

 

Jednoznačně nejvýznamnější je skupina A, tedy pracoviště č. 3 a 2. Všechny zjištěné 

výsledky byly pak zahrnuty do nového rozmístění výrobních stanovišť (obr. 46). Již dle 

vizuální kontroly je patrné, že se v rámci výrobních prostor materiálové toky zásadně 

zjednodušily. Současně je využitý výrazně menší prostor (změny se částečně dotkly i 

pracovišť, které nebyly součástí analýzy). Z původního uspořádání zůstalo nezměněno 

umístění pracovišť 1 a 6. Tyto nemohly být ani vzhledem k dalším návaznostem a 

dispozičním podmínkám přesunuty. U těchto pracovišť však nebylo nutné samotné změny 

realizovat, protože dle provedené analýzy se nejednalo o problémové části materiálového 

toku. Zásadní změny se týkaly především pracovišť č. 3 a 2. Pracoviště kontroly bylo 

přesunuto z jednoho konce výrobní haly na opačný. Toto bylo vynuceno opakovanou 

kontrolou v průběhu výrobního procesu. Pracoviště č. 2 pak bylo přesunuto směrem k výdeji a 

přípravě materiálu, což velmi usnadnilo transport a manipulaci. Pracoviště č. 4 bylo posunuto 

jen do druhé řady pracovních stanovišť. 

Mimo zjednodušení materiálového toku, došlo také k výraznému zkrácení přepravních 

vzdáleností, především mezi pracovišti č. 2, 3, 4. Umístění pracoviště č. 5 zůstalo beze změn, 

ale zásadně se zkrátila přepravní trasa k pracovišti č. 3, které na tuto operaci navazuje. 

Zjednodušení materiálových toků také znamenalo výrazné zlepšení v případě přesunu 

materiálů u dalších výrobků, které nejsou již tak objemově významné. Změna pracoviště 

mezioperační a finální kontroly neznamenala pro jiné druhy výrobků zásadní problém, 

protože u těchto skupin výrobků se provádí pouze výstupní kontrola. Celkově změna 

uspořádání výrobních prostor velmi pozitivně ovlivnila celý průběh výroby a přesunu 

polotovarů mezi pracovišti.  
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Obr. 46 Schematické znázornění materiálových toků – nové uspořádání 

 

ANALÝZA CHRONICKÉ VADY PŘI SVAŘOVÁNÍ DRÁTU 

Významným zdrojem plýtvání ve sledované organizaci jsou neshodné výrobky. Dlouhodobý 

problém se vyskytuje ve výrobě, kde došlo k změně uspřádání pracovišť. Přestože výrobek 

prochází opakovaně mezioperační kontrolou, nelze zcela výskyt neshodné produkce 

eliminovat. Kontrola kvality ovšem umožňuje dosáhnout potřebné jakosti výrobků, kterou 

zákazníci očekávají. Až na výjimky se daří vyloučit z dodávek neshodné výrobky. V případě 

sledovaného výrobku jsou pak monitorovány tyto klíčové parametry: 

 pevnost svárů, 

 průměr drátu, 

 délka drátu, 

 vměstky v drátu, 

 ohyb drátu, 

 ostří konců drátů, 

 vady povrchu drátu. 

O výskytu jednotlivých druhů vad se vede přesná evidence. Sběr dat probíhá formou 

kontrolních tabulek, do kterých pracovníci zaznamenávají výskyt neshod.  

 

Na základě poskytnutých dat byla analyzována četnost výskytu jednotlivých druhů vad (tab. 

56). V tabulce je jak četnost výskytu, tak její přepočtená relativní hodnota (%). Na základě 

uvedených údajů lze konstatovat, že nejvýznamnějším zdrojem neshod je pevnost sváru. Dle 

výskytu četnosti této vady, lze tuto vnímat jako nejproblémovější.  
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Tab. 56 Druhy a četnost nejakosti 

Druh vady Četnost absolutní Četnost relativní (%) 

Průměr drátu 16 2,3 

Délka drátu 40 5,8 

Pevnost svárů 491 71,3 

Vměstky v drátu 12 1,8 

Ohyb drátu 85 12,3 

Ostří konců drátu 32 4,6 

Vady povrchu drátu 13 1,9 

∑ 689 100 

 

Analyzovaná data byla vyhodnocena také prostřednictvím Paretovy analýzy (tab. 57). Na 

základě relativních a kumulativních součtů byly jednotlivé vady klasifikovány do dvou 

skupin. V klíčové skupině A je zmíněná vada pevnosti sváru. Jen tato neshoda se podílí na 

71,3 % z celkového počtu vad. Paretův poměr je u této skupiny pak 14,2 – 71,3. Ostatní 

sledované vady (průměr drátu, délka drátu, vměstky v drátu, ohyb drátu, ostří konců drátů, 

vady povrchu drátu) tvoří zbývajících 28,7 % neshod. Za velmi významnou vadu lze pak 

z této skupiny považovat ohyb drátu, který se podílí na celkovém množství neshod 12,3 %. 

Ostatní vady lze považovat z hlediska jejich výskytu za méně závažné. Do hodnocení nebyly 

současně vůbec zahrnuty vady, které se vyskytují zcela výjimečně. 

Paretův poměr u skupiny B je 85,8 – 28,7. Z hlediska zjištěných výsledků se jeví jako zásadní 

především eliminovat klíčovou neshodu, která tvoří dominantní skupinu A.  

 

Tab. 57 Analýza jednotlivých druhů vad 

Druh vady 
Čet.  

abs. 

Rel. 

četnost 

(%) 

Kum.rel. 

četnost 

(%) 

Sk. % pol. % z celku 

Pevnost jednotlivých 

svárů 
491 71,3 71,3 A 14,2 71,3 

Ohyb drátu 85 12,3 83,6 
 

 

 

 

85,8 28,7 
Délka drátu 40 5,8 89,4 
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Ostří konců drátů 32 4,6 94,0 
B 

Průměr drátů 16 2,3 96,3 

Vady povrchu drátu 13 1,9 98,2 

Vměstky v drátu 12 1,8 100 

∑ 689 100     

 

 

 

Obr. 47 Zjištěné výsledky Paretovy analýzy druhů vad 

 

Problémová pevnost jednotlivých svárů u pružinového drátu se sleduje metodikou trhání. 

Jedná se o destruktivní zkoušku, kterou procházejí vždy vybrané výrobky (předem stanovené 

výběrové vzorky). Hodnoty takto zjištěné se porovnávají s požadovanými parametry. Každý 

drát musí splňovat stanovené minimální pevnostní požadavky, které jsou stanovené dle 

průměru. Současný postup byl takový, že pracovník kontroly kvality vybral náhodně 5 drátů z 

daného souboru, pro které byla provedena trhací zkouška. Pokud alespoň jeden kus nesplnil 

dané minimální pevnostní požadavky, byla celá výrobní dávka považována za špatnou. Tab. 

58 ukazuje minimální pevnostní tolerance pro jednotlivé průměry drátu.     

 

Zkoušky jsou prováděny na trhací stolici. Zásadní problém byl v dřívější evidenci, kdy 

neshodné produkty byly evidovány pouze z hlediska četnosti výskytu. Pokud pevnost sváru 

nesplnila požadované limity, byl drát pouze označen za neshodný. Při vyhodnocování se poté 

kvantifikoval pouze samotný počet neshod. Vůbec se neevidovaly konkrétní naměřené 

hodnoty a nesledoval se jejich vývoj. 
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Tab. 58 Minimální tolerance pevnosti 

Průměr (mm) 
Minimální 

pevnost (kg) 

0,358 0,8 

0,467 0,95 

0,566 1,35 

0,675 1,35 

0,726 1,35 

0,869 1,45 

 

Pro odstranění dlouhodobých problémů týkajících se uvedené neshody bylo navrženo, 

zaznamenávat naměřené hodnoty o zjištěné pevnosti do kontrolní (regulační) karty. Na 

základě 150 měření byly stanoveny jednotlivé regulační meze. Dolní toleranční mez (DTM) 

byla stanovena dle tab. 58, kde jsou uvedeny minimální požadavky na pevnost sváru. Celý 

proces byl zaměřen na tyto průměry drátu: 0,566, 0,675, 0,726. Pro uvedené průměry je dolní 

toleranční mez 1,35 kg. Dolní regulační mez (LCL) pak byla 2,25 kg, dolní varovná mez 

(DVM) 2,75 kg a centrální přímka (CL) 3,25 kg. V první fázi bylo rozhodnuto o evidenci 

naměřených hodnot v průběhu jednoho týdne pro zmíněné průměry drátu. V další etapě měla 

být aplikovaná standardní statistická regulace procesu, s okamžitou zpětnou vazbou 

prostřednictvím vyhodnocování regulačních karet a operativních zásahů do výroby. V rámci 

týdne od 8. 9. – 12. 9. 2014 byly provedeny záznamy o naměřených hodnotách pevnosti sváru 

do regulačních karet. Přepracované záznamy jednotlivých regulačních karet jsou na obr. 48 - 

52.  

 

 

Obr. 48 Záznam v regulační kartě ze dne 8. 9. 2014 
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Obr. 49 Záznam v regulační kartě ze dne 9. 9. 2014 

 

 

Obr. 50 Záznam v regulační kartě ze dne 10. 9. 2014 

 

 

Obr. 51 Záznam v regulační kartě ze dne 11. 9. 2014 
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Obr. 52 Záznam v regulační kartě ze dne 12. 9. 2014 

 

Ve všech sledovaných dnech se projevil velmi podobný charakter vývoje neshod. Na základě 

analýzy dat byla zjištěna řada faktů, týkajících se jednotlivých záznamů. Ve všech záznamech 

bylo možno identifikovat dva společné faktory (obr. 53). První se týkal nízkých hodnot 

pevnosti v začátku pracovní směny. Toto bylo společné u všech záznamů. Současně je 

z provedených měření patrné, že vždy dochází k postupnému nárůstu měřené veličiny. První 

měření jsou vždy na hranici požadované pevnosti, ale někdy také pod ní. V dalším průběhu 

pracovního dne dochází postupně vždy k nárůstu hodnoty sledovaného parametru. Od 

čtvrtého popřípadě pátého měření je pak již vývoj sledovaného parametru na očekávané 

úrovni. Kolísání v dalším průběhu je zpravidla v rámci očekávané variability. Počet bodů 

nárůstu nebo poklesu sledovaného parametru, pak zpravidla nedosahuje počtu bodů, které 

jsou uváděny pro vyhodnocování podobného diagramu, jako signál identifikující určitý 

problém (příčinu). Postupný nárůst od počátku pracovní směny je však zcela evidentní a 

patrný ve všech záznamech. 

Toto může být dáno širokým spektrem příčin. Pro přesnou identifikaci bylo navrženo, měření 

hodinové stability na pracovišti, kde je realizována problémová operace. Měření hodinové 

stability je vhodné pro posouzení výkyvů ve výkonu pracovníka, které může být přímo 

spojeno s produkcí neshodných výrobků. Negativní je, pokud se pracovník nedrží 

stanoveného plánu a pracuje v průběhu směny odlišným pracovním tempem. Nižší výkon na 

začátku směny může znamenat posléze stres a snahu o korekci konečných výsledků na konci 

pracovní doby. Toto bývá často spojeno s nepozorností, stresem a návazně s nekvalitou 

výroby. Hodinová stabilita nabízí pohled na to, jak pracovník dodržuje předepsaný výkon 

kontinuálně v průběhu pracovní doby. 

Samotné vyhodnocení může být realizováno prostřednictvím řady metod. V tomto případě 

bylo hodnocení stability výkonu provedeno pomocí vztahu (7). Uvedený vzorec je založený 

na podílu dvou sledovaných parametrů. První z nich je celkový počet naplánovaných kusů. 

Tento ukazatel nám uvádí přesnou hodnotu plánu daného pracovníka, který by měl splnit.  
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Obr. 53 Rozbor společných problémů v záznamech měření  

 

Druhým vstupním parametrem je ukazatel: celkového množství vyrobených kusů do výše 

plánu. Toto je ve své podstatě hodnotící ukazatel, který nám srovnává plánovanou a 

skutečnou hodnotu.   

 

Hodinová stabilita = 
Celkem skutečně vyrobeno kusů do výše plánu

Celkový počet kusů naplánovaných
 × 100    [%]                               (7) 

 

Pro názornost lze uvést příklad ze záznamu o výrobě z 8. 9. 2014, který zachycuje tab. 59. 

V čase 6.00 – 7.00 měl pracovník dle stanoveného plánu vyrobit 70 ks. Dle záznamů v tab. 59 

(sloupec skutečnost hodinová) je ale vidět, že reálně udělal pouze 36 ks. V tomto případě je 

pak hodnota ukazatele „skutečnost hodinová do výše plánu“ již zmíněných 36 ks. Pracovník 

nedodržel stanovený plán, proto je u tohoto ukazatele zapsaná hodnota 36 kusů. Jestliže 

pracovník naopak plán překročí, zapisuje se pouze naplánovaná hodnota. Suma těchto hodnot 

pak představuje proměnou: celkové množství do výše plánu. V případě záznamu o výrobě ze 

dne 8. 9. 2014 je toto 506 ks. 

Hodinová stabilita se pak určuje jako poměr celkového množství vyrobených kusů do výše 

plánu a celkového počtu kusů naplánovaných (vzorec č. 7). Tento poměr se poté násobí 

konstantou 100 a je tedy transformován na bezrozměrovou jednotku (%). V případě 

sledovaného dne 8. 9. 2014 je tato hodnota 79 %. 
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Tab. 59 Záznam pro stanovení hodinové stability ze dne 8. 9. 2014 

Pracovní doba Záznam o výrobě 

Den / Směna 8. 9. 2014 Plán hodinový 

(ks) 

Skutečnost 

hodinová (ks) 

Skutečnost 

hodinová do 

výše plánu 

Počet minut Časové období 

55 6.00 - 7.00 70 36 36 

60 7.00 - 8.00 90 42 42 

60 8.00 - 9.00 90 99 90 

60 9.00 - 10.00 90 65 65 

30 10.00 - 11.00 40 69 40 

60 11.00 - 12.00 90 111 90 

60 12.00 - 13.00 90 101 90 

55 13.00 - 14.00 80 53 53 

 ∑ 640 606 506 

 

Výpočet hodinové stability pro den 8. 9. 2014: 

𝑯𝑺 =
𝟓𝟎𝟔

𝟔𝟒𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟗 % 

 

 

Obr. 54 Srovnání plánu a skutečné výroby pro den 8. 9. 2014 
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Tab. 60 Záznam pro stanovení hodinové stability ze dne 9. 9. 2014 

Pracovní doba Záznam o výrobě 

Den / Směna 9. 9. 2014 Plán hodinový 

(ks) 

Skutečnost 

hodinová (ks) 

Skutečnost 

hodinová do 

výše plánu 

Počet minut Časové období 

55 6.00 - 7.00 70 46 46 

60 7.00 - 8.00 90 22 22 

60 8.00 - 9.00 90 91 90 

60 9.00 - 10.00 90 76 76 

30 10.00 - 11.00 40 82 40 

60 11.00 - 12.00 90 98 90 

60 12.00 - 13.00 90 92 90 

55 13.00 - 14.00 80 101 80 

 ∑ 640 608 534 

 

Výpočet hodinové stability pro den 9. 9. 2014: 

𝑯𝑺 =
𝟓𝟑𝟒

𝟔𝟒𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟑 % 

 

 

Obr. 55 Srovnání plánu a skutečné výroby pro den 9. 9. 2014 
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Tab. 61 Záznam pro stanovení hodinové stability ze dne 10. 9. 2014 

Pracovní doba Záznam o výrobě 

Den / Směna 10. 9. 2014 Plán hodinový 

(ks) 

Skutečnost 

hodinová (ks) 

Skutečnost 

hodinová do 

výše plánu 

Počet minut Časové období 

55 6.00 - 7.00 70 31 31 

60 7.00 - 8.00 90 42 42 

60 8.00 - 9.00 90 78 78 

60 9.00 - 10.00 90 88 88 

30 10.00 - 11.00 40 62 40 

60 11.00 - 12.00 90 108 90 

60 12.00 - 13.00 90 99 90 

55 13.00 - 14.00 80 100 80 

 ∑ 640 608 539 

 

Výpočet hodinové stability pro den 10. 9. 2014: 

𝑯𝑺 =
𝟓𝟑𝟗

𝟔𝟒𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟒 % 

 

 

Obr. 56 Srovnání plánu a skutečné výroby za den 10. 9. 2014 
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Tab. 62 Záznam pro stanovení hodinové stability ze dne 11. 9. 2014 

Pracovní doba Záznam o výrobě 

Den / Směna 11. 9. 2014 Plán hodinový 

(ks) 

Skutečnost 

hodinová (ks) 

Skutečnost 

hodinová do 

výše plánu 

Počet minut Časové období 

55 6.00 - 7.00 70 44 44 

60 7.00 - 8.00 90 62 62 

60 8.00 - 9.00 90 91 90 

60 9.00 - 10.00 90 90 90 

30 10.00 - 11.00 40 38 38 

60 11.00 - 12.00 90 72 72 

60 12.00 - 13.00 90 68 68 

55 13.00 - 14.00 80 31 31 

 ∑ 640 496 495 

 

Výpočet hodinové stability pro den 11. 9. 2014: 

𝑯𝑺 =
𝟒𝟗𝟓

𝟔𝟒𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟕 % 

 

 

Obr. 57 Srovnání plánu a skutečné výroby za den 11. 9. 2014 
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Tab. 63 Záznam pro stanovení hodinové stability ze dne 12. 9. 2014 

Pracovní doba Záznam o výrobě 

Den / Směna 12. 9. 2014 Plán hodinový 

(ks) 

Skutečnost 

hodinová (ks) 

Skutečnost 

hodinová do 

výše plánu 

Počet minut Časové období 

55 6.00 - 7.00 70 39 39 

60 7.00 - 8.00 90 52 52 

60 8.00 - 9.00 90 78 78 

60 9.00 - 10.00 90 95 90 

30 10.00 - 11.00 40 52 40 

60 11.00 - 12.00 90 92 90 

60 12.00 - 13.00 90 85 85 

55 13.00 - 14.00 80 75 75 

 ∑ 640 568 549 

 

Výpočet hodinové stability pro den 12. 9. 2014: 

𝑯𝑺 =
𝟓𝟒𝟗

𝟔𝟒𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟓 % 

 

 

Obr. 58 Srovnání plánu a skutečné výroby za den 12. 9. 2014 
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Celkové vyhodnocení výsledků hodinové stability ukazuje tab. 64. Údaje lze z obecného 

hlediska hodnotit jako nadprůměrné. V rámci jednotlivých částí pracovní doby vykazují 

pracovníci často mírně odlišnou produktivitu. Celková variabilita se v jednotlivých dnech 

pohybuje v intervalu 77 – 85 %. Průměr za všechny sledované dny je pak 81,6 %. Zjištěné 

výsledky je velmi vhodné za určitý čas ověřit novým měřením a porovnat dosažený pokrok.     

 

Tab. 64 Celkové vyhodnocení hodinové stability za sledované období 

Den Hodinová stabilita (%) 

8. 9. 2014 79 

9. 9. 2014 83 

10. 9. 2014 84 

11. 9. 2014 77 

12. 9. 2014 85 

Aritmetický průměr prostý 81,6 

 

Přepočteme-li zjištěné odchylky od plánu v procentech, zjistíme, že procentuální odchylka 

denního výkonu je v intervalu 5,0 – 22,5 % (tab. 65). Horní hranici (22,5 %) lze považovat za 

extrémní a z pohledu výsledků za značně odlehlou.  

Ostatní čtyři dny měly tyto výsledky: 5,0 %, 5,3 % a 11,2 %. Celková suma rozdílu za 

sledovaných 5 dní je 314 kusů což reprezentuje 9,8 %. Tato hodnota může být 

z dlouhodobého hlediska velmi negativní, jak vzhledem k očekávanému výkonu, tak 

vzhledem k negativním důsledkům nestability.     

 

Tab. 65 Porovnání plánu a skutečného výkonu 

Den Plán (ks) Skutečnost (ks) Rozdíl (ks) Rozdíl (%) 

8. 9. 2014 640 606  - 34  - 5,3 

9. 9. 2014 640 608 - 32 - 5,0 

10. 9. 2014 640 608 - 32 - 5,0 

11. 9. 2014 640 496 - 144 - 22,5 

12. 9. 2014 640 568 - 72 - 11,2 

∑ 3 200 2 886 - 314  

 

Zásadní problém při monitorování hodinové stability se vykytoval především v oblasti dvou 

časových intervalů (6.00 – 7.00 a 7.00 – 8.00). V těchto časech byly rozdíly v plánovaném a 

skutečném výkonu největší. Detailní rozbor uvedených časových pásem za všechny sledované 

dny uvádí tab. 66. Procentuální rozdíl v plánovaném a očekávaném výkonu pak byl 

v intervalu 31,1 – 75,6 %. Toto lze považovat za velmi vysoké hodnoty. Právě v těchto 

časových intervalech se dle analyzovaných regulačních karet vyskytovaly problémové 

hodnoty a nejakostní produkce. Lze se tedy domnívat, že zde je možné hledat příčiny 

problémů v neshodách. 



142 

 

Tab. 66 Rozbor pracovní směny při sledování hodinové stability 

Den 
Časové 

období 

Plán hodinový 

(ks) 

Skutečnost 

hodinová (ks) 

Rozdíl 

ks % 

8. 9. 2014 
6.00 - 7.00 70 36 34 48,6 

7.00 - 8.00 90 42 48 53,3 

9. 9. 2014 
6.00 - 7.00 70 46 24 34,3 

7.00 - 8.00 90 22 68 75,6 

10. 9. 2014 
6.00 - 7.00 70 31 39 55,7 

7.00 - 8.00 90 42 48 53,3 

11. 9. 2014 
6.00 - 7.00 70 44 26 37,1 

7.00 - 8.00 90 62 28 31,1 

12. 9. 2014 
6.00 - 7.00 70 39 31 44,3 

7.00 - 8.00 90 52 38 42,2 

 

Na základě zjištěných faktů byly definovány hlavní možné příčiny problémového jevu: 

- výrobní zařízení není před použitím adekvátně uvedeno do provozu (zahřátí), 

- pracovníci v uvedený čas nevykonávají práci dle technologického postupu  (v tomto 

čase nejsou zpravidla přítomní mistři a jednotliví vedoucí směny), 

- pracovníci nedodržují předepsanou pracovní disciplínu, 

- materiál pro práci je neadekvátně připraven. 

  

VÝVOJ STAVU ZÁSOB 

Významnou aktivitou v rámci zavádění principů štíhlé výroby ve sledované organizaci byla 

redukce stavu zásob. Vzhledem k charakteru výroby, požadavkům zákazníků a velikosti 

firmy, je nutné udržování dané hladiny zásob. V rámci snižování stavu alokovaných zásob 

byly postupně redukovány položky s pravidelnou spotřebou, u kterých byla současně krátká 

dodací lhůta. Snižování stavu zásob se také týkalo nepotřebných nebo nepoužívaných položek 

zásob. 

Grafický vývoj stavu zásob ve sledované firmě ukazuje obr. 59. Uvedená data byla 

zpracována na základě vnitropodnikových údajů. Z obr. 59 je patrné, že postupně dochází 

k snižování množství zásob na skladě. Toto může být ale také dáno obměnou a šíří výrobního 

sortimentu. Z dlouhodobého pohledu lze však jako velmi pozitivní hodnotit snížení stavu 

zásob v rozmezí let 2010 – 2014. V tomto období došlo dle dostupných údajů k snížení stavu 

zásob z 20 698 tis. Kč na 16 521 tis. Kč. Tato redukce stavu zásob se pak přirozeně projeví 

nejen ve snižování nákladů plynoucích z vázanosti kapitálu v zásobách, ale také v oblasti 

nákladů spojených se samotným skladováním. Optimalizace množství zásob a s nimi 

spojených nákladů, je pak z pohledu štíhlé výroby zcela zásadní. Zásoby stejně jako údržba 

patří mezi nevýrobní a tedy "neproduktivní" procesy. Přestože jsou pro výrobní podnik zcela 

klíčové. Náklady na tyto činnosti jsou však často extrémní a je tedy maximálně nutné je 
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optimalizovat. Identifikované snižování stavu zásob, tedy plně odpovídá zásadám a principům 

štíhlé výroby. 

 

 

Obr. 59 Vývoj stavu zásob 

 

5.3.5 CELKOVÉ HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Na základě provedené analýzy byly definovány klíčové přednosti, nedostatky a doporučení. 

Současně byly také shrnuty specifika dané organizace ve vztahu principům štíhlé výroby.  

 

Přednosti: 

- čistota a výborná organizace pracoviště a pracovních nástrojů, 

- optimalizace materiálových toků u problematických výrobků, 

- snižování stavu zásob, 

- snižování množství neshodných výrobků, 

- hledání příčin produkce neshodných výrobků, 

- sledování výkyvů v průběhu pracovní směny a jejich minimalizace, 

- znalost základních principů štíhlé výroby mezi zaměstnanci.  

 

Nedostatky: 

- značení kontejnerů a přepravek, 

- absence štíhlé administrativy, 

- nevyužívaní týmových forem řešení problémů, 

- málo využívané ukazatele štíhlé výroby pro hodnocení pokroku, 

- vzdělávání a neustálé zlepšování není součástí kampaně štíhlé výroby, 

- u některých procesů stále špatná evidence druhů vad, 

- nevyužívání klíčových nástrojů a metrik štíhlé výroby.   

 

Doporučení: 

- definovat jednoznačně kvantifikovatelné ukazatele pro hodnocení pokroku, 

- přesné sledování a vyhodnocování druhů neshodných výrobků, 

- optimalizovat materiálové toky pro všechny výrobky, 

- aplikovat principy štíhlé administrativy, 

- nastartovat program změny značení přepravek a kontejnerů (např. v rámci 5S), 
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- jednoznačně definovat plán dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, 

- zvážit zavedení principů Kaizen a většího využívání Poka – Yoke, 

- zapojovat zaměstnance do týmových řešení problémů, 

- ve větší míře využívat tyto ukazatel štíhlé výroby: produktivita práce, hodinová    

 stabilita, dopravní vzdálenost, seřizovací časy, objem rozpracované výroby. 

 

Specifika firmy ve vztahu k štíhlé výrobě: 

- chybějí propočty, měření a analýza dosaženého pokroku, 

- široké spektrum výrobků a operací, 

- časté operativní zásahy do výroby, 

- u řady výrobků malé výrobní dávky, 

- složité porovnávání různých druhů výrobků a tedy výkonu. 
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6. NÁVRH MODELU IMPLEMENTACE 

Výrobní podniky se neustále snaží hledat rezervy ve svých procesech. To je dáno velkým 

konkurenčním tlakem, ale také růstem nákladů. Výrobní podniky se snaží získat konkurenční 

výhodu vůči svým konkurentům a nabídnout zákazníkům lepší služby, kvalitnější výrobky a 

tedy lepší hladinu uspokojení zákaznických potřeb. Vždy je nutné zohledňovat individuální 

požadavky zákazníka. Toto často znamená poskytování individuálních služeb, dodávky v 

množství dle potřeb zákazníka, ale často i specifický charakter výrobků. V tomto případě pak 

nebude zcela možné využít nákladových výhod plynoucích z hromadné produkce. V ideálním 

případě je pak optimální nabízet individuální služby za cenu hromadné produkce výrobků. 

K tomuto mohou pomoci právě principy a nástroje štíhlé výroby. 

Vysoká variabilita výroby a výrobního programu však nebude znamenat nároky jen v oblasti 

nákladů, ale také na adekvátní kvalitu, spolehlivost, operativnost a přesnost v dodávkách. 

Všechny tyto parametry budou vyžadovat aplikaci širokého spektra metod a nástrojů štíhlé 

výroby. Filosofie štíhlé výroby vznikla v podmínkách automobilového průmyslu. Tento 

segment lze z hlediska řady aspektů považovat za dost výjimečný, porovnáme-li ho s již 

uvedenými tradičními druhy výroby (strojní, hutní, tváření). Rozdíly mohou být dány 

množstvím produkovaných výrobků, výrobními dávkami, nároky na synchronizaci 

jednotlivých operací, ale také požadavky na vysoký takt výroby. Přestože jsou dnes metody 

štíhlé výroby aplikovány i v jiných oblastech průmyslu, není možné pouze kopírovat 

realizovaná řešení z oblasti výroby osobních automobilů.    

V rámci provedených tří případových studií byl posouzen současný stav zavádění principů 

štíhlé výroby v různých výrobních podmínkách. Složitost porovnání jednotlivých řešení 

vyplývá z odlišnosti charakteru výroby, ale také především z často odlišného systémů 

zavádění principů štíhlé výroby. Toto je dáno také specifiky ve využívání různých nástrojů. 

V rámci každé vytvořené případové studie, bylo vždy provedeno celkové vyhodnocení. Toto 

se týkalo jak zjištěných předností, nedostatků, ale také byly definovány doporučení na 

odstranění zjištěných problémů. V případě zjištěných nedostatků lze nelézt řadu 

srovnatelných faktorů. Tyto lze dle jejich významu seřadit do následujícího pořadí: 

 

- Neznalosti principů štíhlé výroby 

Ve všech sledovaných organizacích byly identifikovány nedostatky ve znalostech 

zaměstnanců v oblasti základních principů štíhlé výroby. Toto může zásadně ovlivnit celkový 

úspěch realizované kampaně. Pokud pracovníci nechápou význam a dopady jednotlivých 

změn a jejich důsledků, budou je velmi těžko akceptovat. Pracovníci na všech úrovních 

podnikové hierarchie by měli být obeznámeni s tím, jaké jsou cíle podniku (dílny, divize, 

provozu) a jakým způsobem jich chce podnik dosáhnout. V případě, že chce organizace 

odstraňovat různé zdroje plýtvání a neefektivit, je důležité seznámit všechny pracovníky se 

základními principy. V konečném důsledku se mohou pracovnici stát zdrojem zlepšování a 

inovací v dané oblasti. Pokud, ale nechápou a nevědí, na co se mají zaměřovat, bude obtížné 

od nich toto vyžadovat. Velké nedostatky ve znalostech základních principů štíhlé výroby 

bylo možné identifikovat ve všech zkoumaných organizacích. Respondenti často považovali 

za plýtvání jen ztráty vyplývající z poškození nebo znehodnocení materiálu. 

 

- Nedostatky v disciplíně a pořádku na pracovišti 

Na základě realizovaných případových studií byly zjištěny velmi časté nedostatky v oblasti 

pořádku a disciplíny na pracovišti. Jednalo se jak o výrobní, skladovací, ale také 

administrativní prostory. Principy pořádku a disciplíny jsou často primárně aplikovány v 

oblasti výroby. Při hodnocení jsou pak proto tyto oblasti hodnoceny nejlépe. Koncepce 5S 

byla také ve sledovaných podnicích zaměřena hlavně na výrobní prostory. Zásadní nedostatky 
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byly shledány v oblasti skladování a administrativních procesů. Samotná štíhlá administrativa 

byla ve sledovaných společnostech řešena velmi okrajově. Konkrétní nedostatky byly detailně 

rozebrány v rámci každé případové studie. Zjištěné nedostatky byly pak často velmi triviální 

povahy. Často se jednalo o nedodržování pořádku, značení výrobků, značení výrobních a 

skladových prostor, značení přepravek, balení, ale i označování neshodných výrobků. 

Zajímavým aspektem může být také to, že tyto nedostatky byly rovněž identifikovány ve 

společnostech, kde je systém dobrého hospodaření a disciplíny dlouhodobě využíván. Zde se 

lze domnívat, že po zásadním zlepšení dochází k degradaci dosaženého pokroku. 

 

- Nízká podpora neustálého zlepšování a rozvoje inovačního potenciálu 

Za velký nedostatek lze označit fakt, že vedení firem se na oblast neustálého zlepšování 

zaměřuje velmi povrchně. Často bylo zjištěno, že zlepšování a inovační procesy jsou 

orientovány jen na vedoucí pracovníky. Zlepšování a inovace se tedy ve své podstatě týkají 

jen vybrané skupiny zaměstnanců. Toto lze přirozeně hodnotit velmi negativně.  

 

- Absence využívání exaktních ukazatelů štíhlé výroby 

Velmi málo jsou využívány tradiční ukazatele štíhlé výroby. Zde je nutné ovšem zmínit, že ne 

vždy je možné využívat nástroje pro měření štíhlosti a efektivity z oblasti výroby osobních 

automobilů. Tyto nástroje jsou zpravidla určeny pro oblast hromadné produkce. Ve všech 

sledovaných společnostech byly využívány spíše izolované nástroje a techniky, které byly 

navíc vyhodnocovány nepravidelně. V řadě případů pak byly dokonce velmi nepřesně 

evidovány údaje o množství neshodných výrobků. Omezené využití standardních nástrojů a 

metrik štíhlé výroby je ovšem také dáno často individuálním charakterem výrobků. Je velmi 

obtížné využívat nástroje, které jsou určeny pro hromadnou produkci tam, kde se jedná spíše 

o kusovou výrobu. 

 

- Omezené využívání týmového řešení problémů 

Chronické problémy nebo výskyt neshod, u kterých je příčina spíše pravděpodobnostní, jsou 

řešeny jen velmi omezeně pomocí týmových nástrojů. Toto pak částečně souvisí i s tím, že 

zlepšování je často zaměřeno jen na vedoucí pracovníky.  

 

- Nesystémové řízení zásob 

Řízení zásob je často realizováno spíše intuitivní formou, bez hlubší analýzy a rozboru údajů 

o spotřebě. Nesystémově je také často přistupováno k optimalizaci skladových prostor a 

jednotlivých skupin zásob.    

 

- Nízká informovanost směrem k zaměstnancům 

Velmi často jsou zaměstnanci informováni o průběhu jednotlivých procesů spíše povrchně a 

neúplně. Toto přirozeně nepřispívá k dalšímu zlepšování, ale také k rozvoji podnikové kultury 

a atmosféry na pracovišti. 

 

Na základě závěrů každé případové studie, byly rovněž definovány doporučení. Tyto měly 

zohlednit identifikované přednosti, nedostatky, ale také specifika každého výrobního procesu. 

Na základě syntézy všech realizovaných případových studií je opět možné nalézt společné 

rysy. Tyto lze shrnout do následujících bodů: 

 

- Vzdělávání v oblasti principů štíhlé výroby 

Jako zcela zásadní negativní aspekt byla identifikována nízká úroveň znalostí v oblasti štíhlé 

výroby. Vzdělávání a zvyšování znalostí všech zaměstnanců, by tedy mělo být klíčové pro 

další rozvoj principů štíhlé výroby v organizaci. Součástí tohoto procesu musí být také 
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jednoznačné nastavení plánu rozvoje pracovníků a hodnocení dosaženého pokroku. Jestliže 

pracovníci nerozumějí principům změn, které ve firmě probíhají, velmi obtížně se budou na 

těchto aktivně podílet.  

 

- Štíhlá administrativa a logistika 

Procesy štíhlé výroby jsou především chápany v souvislosti se samotnou výrobou. Velké 

nedostatky je možné identifikovat v oblasti administrativy a skladového hospodářství. Má-li 

být kampaň štíhlé výroby úspěšná, je rovněž klíčové se zaměřit také na procesy 

administrativy a skladování. Štíhlá administrativa současně patří mezi aktivity, které jsou 

minimálně realizovány.  

 

- Podpora inovací a neustálého zlepšování ve všech procesech 

Kontinuální zlepšování a využívání těchto principů se ukázalo jako další poměrně závažný 

nedostatek. Využívání potenciálu zaměstnanců se jeví jako vysoce zajímavý prvek štíhlé 

výroby, který byl shledán v rámci případových studií jako absentující. Zlepšování a řízení 

inovací jsou často orientovány bohužel často pouze na vedoucí pracovníky.   

 

- Sledování a pravidelné vyhodnocování klíčových parametrů štíhlé výroby 

Produktivita práce, hodinová stabilita, dopravní vzdálenost, seřizovací časy, objem 

rozpracované výroby, analýza mapy toku hodnot a další. Toto jsou základní atributy štíhlé 

výroby. V rámci každé kampaně štíhlé výroby by měly být jednoznačně určeny hlavní 

parametry a kvantifikovatelné ukazatele pro hodnocení dosaženého pokroku. 

 

- Systém 5S jeho neustálý rozvoj a zlepšování dosaženého pokroku 

Zásadní je dodržování principů dobrého hospodaření a disciplíny na pracovišti. Toto je 

klíčové nejen v rámci výrobních, ale také nevýrobních a administrativních procesů. Součástí 

tohoto konceptu musí být také adekvátní systém hodnocení současného stavu a dosaženého 

pokroku, který může být realizovaný formou celopodnikové soutěže. Stěžejní je zde pak 

přesné nastavení všech parametrů a pravidel vyhodnocování současného stavu. Důležité je, 

aby byla správně a transparentně stanovena hodnotící komise a další orgány, jenž hodnotí 

dosažený pokrok formou pravidelných auditů.  

 

- Týmové řešení problémů 

Tam kde je to možné, je důležité využívat principy týmového řešení problémů. Především pak 

u chronických a hodně nespecifických problémů, kde příčina není zcela zřejmá. Toto je 

důležité ve vazbě na principy neustálého zlepšování.  

 

- Optimalizovat systém řízení zásob 

Pro řízení zásob musí být využívány standardní nástroje, které umožní pravidelně hodnotit 

jejich strukturu, variabilitu spotřeby, ale také operativní nastavování pojistných hladin zásob. 

Současně je nutné, neustále vyhodnocovat současný stav a operativně optimalizovat množství 

zásob na skladě. 

 

- Údržba a její optimalizace 

Tam kde je to možné, využívat principů autonomní údržby, především u všech strojních 

zařízení. Pro všechny výrobní zařízení je pak nutné kontinuálně vyhodnocovat náklady na 

údržbu. Toto je zvláště důležité u starších výrobních zařízení, kde mohou být náklady na 

údržbu vysoké. Současně bude u těchto zařízení také vysoké množství prostojů a výluk z 

provozu díky častým poruchám.  
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- Vizualizace výsledků 

Maximálně podporovat vizualizaci výsledků, dosažených cílů, množství vad a dalších 

základních parametrů. Všechny ukazatele je nutné sledovat kontinuálně, aby bylo možné 

analyzovat různé trendy a vymezitelné příčiny.  

 

- Nekopírovat řešení jiných firem 

Vždy se snažit dané řešení maximálně přizpůsobit podmínkám konkrétní firmy. Jak ukázal 

provedený průzkum, je zcela nesprávné pouze univerzálně přebírat řešení, které bylo 

aplikováno v jiné firmě. Zavádění principů štíhlé výroby musí vždy respektovat specifika a 

konkrétní aspekty dané výroby a organizace. 

 

- Využívat principů Poka - Yoke 

Tam, kde je to možné, maximálně využít systém předcházení chybám. Tato koncepce může 

zásadním způsobem ovlivnit výskyt neshodných produktů. Velké uplatnění je možné vidět 

tam, kde dochází často k fluktuaci pracovníků. Na těchto operacích musí být vše nastaveno 

tak, aby mohl méně zkušený zaměstnanec udělat potenciálně co nejmenší počet chyb. Poka - 

Yoke se však nemusí týkat, jen výrobních procesů, ale také administrativních a skladových.   

 

- Štíhlost ve všech procesech 

Při zavádění principů štíhlé výroby je nutné dbát na to, aby byly tyto principy zaváděny v 

rámci všech procesů ve společnosti současně a bylo využíváno synergického efektu.  

 

- Optimalizace materiálových toků 

Pravidelně hodnotit a sledovat: využití výrobních prostor, intenzitu a charakter materiálových 

toků, délku přepravních vzdáleností. Toto je klíčové nejen v místech, kde probíhá velký 

objem výroby, ale také při maloobjemových nebo individuálních zakázkách.  

 

 

 

VYUŽÍVANÉ TECHNIKY – SROVNÁNÍ 

V rámci provedených případových studií bylo také posouzeno, jaké nástroje a metody jsou 

v dané výrobní organizaci používány. Srovnání zjištěných výsledků ukazuje tab. 67. 

Z tabulky je patrné například to, že ve všech sledovaných podnicích jsou využívány principy 

dobrého hospodaření 5S, přestože byly identifikovány často poměrně zásadní nedostatky. 

Současně se podniky zaměřují na vyhledávání a odstraňování zdrojů plýtvání. Ve velmi malé 

míře jsou pak využívány tradiční nástroje štíhlé výroby (VSM, management úzkých míst, 

týmové řešení problémů a další). Obecně lze říci, že struktura využívaných nástrojů je v rámci 

sledovaných podniků velmi podobná. 
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Tab. 67 Využívané nástroje 

Číslo Techniky štíhlé výroby Podnik 1 Podnik 2 Podnik 3 

1. TPM Ne Ne Ne 

2. 5S Ano Ano Ano 

3. Vizuální řízení Ano Ano Ano 

4. Týmové řešení Ne Ne Ano 

5. Dávková výroba Ano Ano Ano 

6. Plýtvání - Muda Ano Ano Ano 

7. Management úzkých míst Ne Ne Ne 

8. Tok hodnot (VSM) Ne Ne Ne 

9. Optimalizace procesů Ano Ne Ano 

10. Štíhlá administrativa Ne Ne Ne 

11. Kaizen Ano Ne Ano 

12. Poka–Yoke Ano Ano Ano 

13. Jidoka Ne Ne Ne 

14. Heijunka Ne Ne Ne 

15. Optimalizace zásob Ne Ano Ano 

16. Kanban Ne Ne Ne 

17. Hansei Ne Ne Ne 

18. A3 report Ne Ne Ne 

19. Genchi genbutsu Ne Ne Ne 

20. Andon Ne Ne Ano 

21. SMED Ne Ano Ano 

22. Layout Ano Ano Ano 

 

Přestože se podniky zaměřují na odstraňování zdrojů plýtvání, prokázal provedený průzkum 

mezi zaměstnanci poměrně zásadní neznalosti v této oblasti. Toto může ukazovat na procesní 

chyby při zavádění jednotlivých nástrojů a technik štíhlé výroby. Omezeně jsou rovněž 

používány nástroje postupného zlepšování. V případě některých metod je obtížné porovnávat 

současný stav aplikace v jednotlivých podnicích, protože se může stupeň jejich využití dost 

lišit. Toto lze velmi dobře ilustrovat na příkladu využití nástrojů pro optimalizaci zásob. Tyto 

nástroje je nutné využívat kontinuálně a neustále hledat optimální stav. V důsledku rychlých a 

zásadních změn v současném tržním prostředí, je kladen velký důraz na optimalizaci stavu 

zásob. Proto je nutné efektivně nastavovat pojistné hladiny zásob, aby nedocházelo k 

zbytečnému navyšování stavu skladu. Toto je však možné jen pokud budou pravidelně 
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analyzovány údaje o spotřebě a dlouhodobě korigovány pojistné hladiny zásob. Řada 

tradičních nástrojů, které jsou často využívány v oblasti hromadné produkce, jako jsou 

Kanban, Heijunka, Jidoka, Hansei nebyly v rámci sledovaných organizací vůbec využívány. 

Toto je však dáno charakterem dané výroby a výrobních procesů.  

 

NÁVRH MODELU IMPLEMENTACE ŠTÍHLÉ VÝROBY 

Před návrhem optimálního modelu implementace je nutné definovat základní části podniku, 

aby bylo dané řešení co nejpřesnější. Hlavní cílem je navrhnout model zavedení štíhlé výroby 

v takové podobě, aby byla jeho aplikovatelnost co nejširší. Vzhledem k tomu můžeme využít 

obecnou strukturu podniku, tak jak je uvedena v rámci obr. 60.  

 

 
Obr. 60 Základní struktura podniku 

 

Tato struktura klasifikuje podnik do následujících částí: výroba, nákup prodej, expedice, 

technologie, výzkum a vývoj, řízení kvality. Struktura je relativně hodně obecná a 

reprezentuje širokou škálu podniků. Oddělení výroby zde zahrnuje veškeré činnosti, které 

souvisejí s vytvářením přidané hodnoty. Patří sem také přirozeně oblasti, které se přímo 

nepodílejí na samotné výrobě, ale pro její fungování jsou zcela nezbytné, jako údržba, 

skladování, nebo činnosti související s přípravou nástrojů a přípravků. Přesná specifikace 

oblasti výroby pak bude vždy dána podmínkami v každé konkrétní výrobní organizaci. Oblast 

nákupu zahrnuje všechny činnosti a procesy, které souvisejí se zajištění všech potřebných 

vstupních surovin pro výrobu. S tím přirozeně souvisí také analýza trhu, která může být 

klíčovým aspektem při udržování potřebné hladiny zásob a vstupních surovin. Nalezení 

vhodné skupiny dodavatelů, kteří vždy a za všech standardních okolností zajistí dostatek 

surovin pro výrobu, je náročný proces. Nákup může tedy zásadním způsobem ovlivnit 

konkurenceschopnost podniku. Do oblasti nákupu patří také hodnocení kvality dodavatelů a 

jejich klasifikace, která umožní dělat adekvátní rozhodnutí. Oblast prodeje můžeme chápat 

jako zastřešující pojem pro veškeré obchodní aktivity podniku. Snahou by mělo být udržovat 

stávající zákazníky, ale také kontaktovat a získávat nové. Klíčovou roli zde přirozeně hraje 

komunikace se zákazníky. Jako samostatnou složku můžeme chápat procesy související s 
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expedicí. Přestože tyto souvisejí jak s oblastí skladování, tak s obchodními procesy. Význam 

expedice je v současné době dán především nároky vyplývajícími ze značně individuálních 

požadavků zákazníků. Tito již nevyžadují jednorázové velko-objemové zásilky, ale spíše 

menší individuální dodávky s vysokou operativností. Oblast technologie se zabývá přípravou 

technických a technologických postupů, které jsou následně transformovány do konkrétních 

výrobních aktivit. Zásadní význam má oddělení technologie v těch podnicích, kde je výroba 

vysoce variabilní a prakticky každý výrobek musí být koncipovaný podle přesných 

požadavků zákazníka. V tomto případě se může jednat o zcela nové (originální) výrobky, 

popřípadě modifikaci současných produktů. Součástí tohoto oddělení jsou také činnosti, které 

souvisejí se stanovováním pracovních norem a parametrů výroby. Úzkou vazbu na oblast 

technologie mají zpravidla procesy výzkumu a vývoje. Úkolem těchto oddělení je návrh a 

vývoj nových výrobků, které budou lépe splňovat požadavky zákazníků. Současně oddělení 

výzkumu a vývoje neustále hledá nové řešení, které umožní snižování nákladů na výrobu a 

realizaci jednotlivých výrobních operací. Samostatnou oblastí jsou dnes ve většině firem 

procesy spojené s řízením kvality. Kvalita se týká nejen samotných výrobků, ale prakticky 

všech procesů, které ve firmě probíhají. Na oblast kvality výrobků a služeb je také dnes 

vzhledem k vysoké konkurenci a požadavkům zákazníků vyvíjen velký tlak. Aby bylo možné 

dosáhnout zákazníkem očekávané úrovně jakosti, je nutné nastavit jednotnou celopodnikovou 

filosofii kvality. Pro definování vhodného modelu implementace bylo nutné provést stručnou 

charakteristiku jednotlivých částí podniku, pro které bude navržen diferencovaný postup.   

 

 

 
 

Obr. 61 Cíle implementace 

 

Zavedení principů štíhlé výroby musí být realizováno současně ve všech sledovaných 

oblastech. Z obecného pohledu je možné definovat hlavní cíle a očekávané přínosy. Mezi 

základní atributy můžeme zařadit: snižování nákladů, zvyšování efektivity všech procesů, 

zvyšování výkonnosti, odstraňování plýtvání, zvyšování konkurenceschopnosti (obr. 61). 

Každá ze sledovaných oblastí může pro naplňování uvedených cílů sledovat odlišná kritéria, 

používat specifické nástroje, ale klíčové bude dosáhnout společných cílů. Tyto obecné cíle 

zavádění principů štíhlé výroby pak můžeme rozpracovat do konkrétních ukazatelů a metrik. 



152 

 

Pro sledování dosažených změn byl navržen soubor kritérií (ukazatelů), které by měly být 

dlouhodobě měřeny a vyhodnocovány (tab. 68). Jak ukázaly realizované případové studie, 

bude však velmi obtížné stanovit několik vybraných parametrů štíhlé výroby, které by bylo 

možné univerzálně aplikovat všude. Toto je dáno specifickým charakterem každé výroby, 

která může být značně odlišná z hlediska konkrétních výrobních postupů, objemů výroby, 

návazností operací, synchronizace procesů. Vzhledem k těmto skutečnostem byl na základě 

provedených studií navržen obecný hodnotící koncept, který v sobě zahrnuje soubor řady 

parametrů. Každý výrobní podnik pak při implementaci může využít pouze ty parametry, 

které je reálné v rámci podnikových procesů sledovat. Kompletní soubor ukazatelů zobrazuje 

tab. 68.  

 

Tab. 68 Soubor ukazatelů  

Měřený parametr Jednotka 

Zjištěné hodnoty 

Stav před 

zavedením 

štíhlé 

výroby 

Kontrolní 

měření 

v průběhu 

realizace 

Stav po 

provedených 

změnách 

Množství neshodné produkce %       

Hodinová stabilita výroby %       

Množství prostojů Min.       

Průběžná doba výroby hodina       

OEE %       

Počet výrobků na plochu Ks / m2       

Obrat zásob Den       

Počet výrobků / směna Ks       

Počet pracovníků / 1000 ks (tunu, kg) 

výrobků 

-       

Množství reklamací Ks       

Náklady na výrobek Kč       

Přínosy inovací Kč       

Nezrealizované zakázky Ks       

Ztracení zákazníci Ks       

Množství rozpracované výroby Kč, Ks        

Množství seřizovacích časů Hodina       

Spotřeba materiálu / výrobní jednotka Kč       

Spotřeba energie / výrobní jednotka Kč       



153 

 

Zásadní je sledovat vývoj určených parametrů kontinuálně a pravidelně jejich výši 

vyhodnocovat. Současně je vhodné vše vyhodnocovat a dávat do souvislosti s již 

zrealizovanými kroky. Pro verifikaci dosaženého pokroku je důležité, provést stanovení tzv. 

vstupních hodnot před začátkem kampaně implementace štíhlé výroby.  

 

ETAPY IMPLENTACE A CHARAKTER MODELU 

Parametry prostřednictvím kterých můžeme posuzovat změny ve stavu štíhlé výroby, musí 

být zvoleny tak, aby odpovídaly charakteru a druhu výrobního procesu. Některé běžně 

používané ukazatele štíhlé výroby z oblasti produkce osobních automobilů bude totiž velmi 

obtížné aplikovat ve zcela odlišném charakteru výroby. V rámci tab. 68 byl definován soubor 

ukazatelů, které by mohly sloužit pro hodnocení dosaženého pokroku. Na základě 

provedených případových studií bylo pak možné navrhnout obecný model zavádění štíhlé 

výroby. Tento lze klasifikovat do pěti po sobě navazujících etap. Názvy jednotlivých etap a 

postup realizace je zobrazen v rámci obr. 62. 

 

Obr. 62 Etapy realizace 

 

Každá etapa se skládá z dílčích částí a je zaměřena na jiné aspekty. Detailní rozpis 

realizovaných činností v jednotlivých etapách a komplexní model implementace je zobrazen v 

rámci na obr. 63. 
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I. ETAPA - Průzkum současného stavu 

První etapa navrženého modelu implementace je klíčová, protože správné vyhodnocení 

současného stavu a odpovídající návrh dalšího postupu mohou zásadně ovlivnit celkový 

úspěch. V této etapě se musí definovat základní vize a cíle, které chce podnik v rámci 

implementace dosáhnout. Jako první krok je nutné provést analýzu současného stavu. Ta by 

se měla týkat současného stavu štíhlé výroby, aktuálně využívaných nástrojů, současného 

stavu všech pracovišť, ale také posouzení stavu všech pracovních standardů. Již v této fázi je 

vysoce důležité zapojit do procesu všechny pracovníky, kteří by měli podávat své náměty a 

připomínky. Analýza současného stavu by se také měla týkat rozboru aktuální podnikové 

kultury. V případě, že ve sledované firmě doposud neprobíhaly žádné aktivity nebo kampaně 

štíhlé výroby, mohou být pracovní návyky zaměstnanců dost odlišné od standardů štíhlé 

výroby. Před navržením dalšího postupu je tedy nutné, posoudit všechna specifika. Všechny 

činnosti, které budou dále realizovány, by poté měly vést k zlepšování současného stavu. V 

této etapě je také vhodné provést kvantifikaci vybraných ukazatelů dle tab. 68. Je nutné zvolit 

takové parametry, které je reálné v daném okamžiku určit a pak dlouhodobě sledovat. Na 

základě stanovených vstupních hodnot budou určeny konkrétní cíle pro implementaci. 

Současně by měl v této fázi vzniknout projektový tým pro implementaci štíhlé výroby. Počet 

členů by měl odpovídat velikosti organizace. U středně velkého podniku se může jednat o 10 - 

20 členů. Klíčová je ovšem struktura týmu. Zde je důležité, aby bylo zastoupeno široké 

spektrum odborností a profesí. Často se při sestavování podobných projektových týmů 

vyskytuje chyba, že jsou do týmu zařazováni pracovníci jen z oblasti, která s danou 

problematikou přímo souvisí. V našem případě třeba pracovníci z oddělení průmyslového 

inženýrství a technologie. Široké spektrum profesí může naproti tomu být zdrojem kreativity 

a tvůrčích nápadů. Velká rozmanitost ve složení týmu může také omezit faktor tzv. "profesní 

slepoty". Často totiž dochází k tomu, že pokud se pracovník zabývá danou oblastí 

dlouhodobě, nemusí vidět všechny adekvátní souvislosti. Délka trvání první etapy zavádění 

štíhlé výroby je závislá na konkrétní velikosti podniku. Vzhledem k tomu, že cílem je vytvořit 

univerzální model bez ohledu na velikost podniku, lze toto spíše vyjádřit v procentech z 

celkové doby trvání kampaně. Z tohoto pohledu je možné odhadnout dobu trvání první etapy 

na 10 - 15 % z celkového času zavádění.  

 

II. ETAPA - Základní pilíře štíhlosti 

Definovaný model klasifikuje činnosti do pěti etap a pro následující části firmy: výroba, 

nákup, prodej, expedice, technologie, výzkum, kvalita. První etapa se zaměřuje na analýzu 

současného stavu, sestavení týmu a definování cílů. Všechny tyto činnosti jsou pak 

realizovány pro všechny oddělení. Druhou etapu lze označit za nosný pilíř celé kampaně 

implementace principů štíhlé výroby. Jak prokázal provedený výzkum, důležitými oblastmi 

štíhlé výroby jsou: pořádek a disciplína na pracovišti, vzdělávání a rozvoj pracovníků, 

neustálé zlepšování a rozvoj inovací. Tyto oblasti jsou pak náplní druhé etapy. Vzdělávání a 

rozvoj pracovníků se týká všech oblastí podniku. Jak bylo zjištěno v rámci provedených 

případových studií, současné znalosti pracovníků byly na nevyhovující úrovni. Toto se 

vyskytovalo i ve firmách, kde jsou dlouhodobě realizovány aktivity štíhlé výroby. Dalším 

klíčovým aspektem je systém pořádku a disciplíny na pracovišti. Tento by se měl v rámci 

druhé etapy týkat oblastí: výroby, nákupu, prodeje, expedice, technologie a kvality. Ve všech 

realizovaných průzkumech se vyskytly nedostatky v oblasti pořádku na pracovišti. Současně 

se kampaň 5S týká tradičně především jen výroby a s ní úzce souvisejících procesů. Velmi 

omezeně jsou tyto aktivity realizovány také v dalších podnikových procesech. Což lze 

hodnotit velmi negativně, protože pořádek a disciplína na pracovišti se nesmí týkat jen 

samotné výroby. Poslední aktivitou v této stěžejní etapě je neustálé zlepšování a inovace. 
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Tento prvek je významný, protože se jedná o zdroj zlepšování a tvořivého potenciálu, který 

může podnik prostřednictvím svých pracovníků získat. Koncepce neustálého zlepšování a 

inovací může pak vycházet například z filosofie Kaizen. V rámci první etapy měl být 

posouzen současný stav všech tří zmiňovaných částí (5S, znalosti pracovníků, zlepšování a 

inovací). Pro posouzení současného stavu pořádku a disciplíny může být aplikován navržený 

systém, jenž byl použit v rámci případových studií. Stejně tak může být použito hodnocení 

znalostí zaměstnanců, jak bylo v rámci sledovaných studií provedeno. Výjimku v této etapě 

tvoří jen oddělení výzkumu. Pro výzkum je navržená samostatná aktivita týkající se 

projektového managementu, vzhledem k dalším aktivitám v rámci následujících etap. Druhou 

etapu lze ve své podstatě označit jako zcela zásadní, ale také značně dlouhodobou. Pořádek, 

zlepšování a vzdělávání se musí stát součástí dlouhodobých plánů firmy a všech 

vnitropodnikových procesů. Tyto principy jsou základními kameny úspěchu nejen v oblasti 

štíhlé výroby, ale patří k elementárním pilířům úspěšné firmy. Doba trvání druhé etapy může 

být opět velmi individuální. Toto může být ovlivněno aktuálním stavem v dané firmě, 

detailností cílů a konkrétních činností. Obecně lze délku trvání této etapy odhadnout na 20 - 

25 % z celkové doby implementace. 

 

III. ETAPA - Odstraňování plýtvání 

Třetí etapu lze chápat jako snahu o minimalizaci všech zdrojů plýtvání. Jak prokázal 

provedený průzkum, právě touto oblastí zpravidla začíná implementace principů štíhlé výroby 

v řadě podniků. Odstraňování zdrojů plýtvání je tak často považováno za základní stavební 

kámen štíhlé výroby. V rámci navrženého modelu by se toto mělo týkat oblastí: výroby, 

nákupu, prodeje, expedice a technologie. Opět je třeba zmínit, že plýtvání není možné 

spojovat pouze se samotnou výrobou, ale se všemi procesy ve firmě. V případě kategorie 

„Muda“ (plýtvání) patří mezi sedm základních zdrojů plýtvání také neefektivní činnosti, 

zbytečný pohyb, nebo čekání. Tyto zdroje plýtvání je možné nalézt rovněž v řadě 

administrativních procesů. Často mohou mít prostoje a neefektivity v těchto oblastech větší 

důsledky než v oblasti výroby, protože mohou na výrobní procesy sekundárně přenášet řadu 

problémů. Součástí třetí etapy je také samostatná část, která se týká optimalizace výše zásob. 

Zásoby sice patří mezi základní zdroje plýtvání, ale jedná se o tak zásadní oblast, že je nutné 

ji věnovat samostatnou pozornost. Opět musí být posouzeny zásoby ve všech oblastech firmy, 

včetně rozpracované výroby a náhradních dílů. V rámci případových studií byly aplikovány 

metody klasifikace zásob a stanovení pojistných hladin. Podobný koncept je opět možné 

využít v rámci této etapy. V případě, že firma již má nastavené pojistné hladiny zásob, je 

nutné jejich výši pravidelně verifikovat. V rámci oddělení výzkumu bude v této etapě probíhat 

kampaň projektového managementu. Oddělení jakosti bude navazovat na kampaň neustálého 

zlepšování a inovací, která byla započata v předcházející etapě. Toto je dáno faktem, že 

zlepšování a inovace mohou být s řízením jakosti úzce spojeny a tímto útvarem také parciálně 

koordinovány. Podíl na celkovém času implementace této etapy lze odhadnout na 30 - 40 %. 

 

IV. ETAPA - Dílčí optimalizace 

Čtvrtá etapa pak již realizuje jednotlivé dílčí kampaně ve všech sledovaných odděleních 

individuálně. Cílem je zaměřit se detailně na konkrétní vybrané problémy štíhlé výroby, které 

zpravidla souvisejí s daným oddělením. V případě oblasti výroby jsou navrženy tyto aktivity: 

VSM, TPM, SMED, Pull princip, Poka – Yoke. Cílem je nejprve posoudit současný stav 

materiálových toků ve firmě a identifikovat potenciální problémová místa. Stejně tak 

optimalizovat současný systém údržby v podniku, ale i kvantifikovat rizikovost výrobních 

zařízení z hlediska možné odstávky. Tam kde je to možné a technicky realizovatelné, je 
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vhodné využívat principů předcházení chybám Poka - Yoke. Tato koncepce umožňuje 

zásadně snižovat negativní dopady chyb způsobených lidským faktorem. Poslední částí, která 

se týká výroby, je optimalizovat plánování s cílem využívat systém tahu. Toto je ovšem 

přirozeně primárně ovlivněno výrobním procesem a především charakterem požadavků 

zákazníků. Uvedený soubor metod by měl výrobě pomoci především výrazným způsobem 

zvýšit plynulost a bezporuchový průběh. Velmi podobné aktivity v rámci této etapy by měly 

probíhat v odděleních nákupu a prodeje. Zde je velký důraz kladen na zavedení principů štíhlé 

administrativy. Toto lze chápat jako navazující krok na systém dobrého hospodaření. S tímto 

úzce souvisí posouzení a analýza současného stavu kancelářského layoutu. Kancelářské a 

administrativní procesy bývají z tohoto pohledu často opomíjeny a řešení mohou být 

dlouhodobě nevyhovující. Přestože optimalizace administrativních prostor je výrazně 

jednoduší, než třeba změny v samotné výrobě. Současně je vhodné zavést v této etapě exaktní 

hodnocení dodavatelů a zákazníků ve vazbě na CRM. Pokud toto již ve firmě plně nefunguje. 

Souběžně pak mělo být realizováno mapování všech procesů v odděleních nákupu a prodeje a 

navržení systému vizualizace stavu realizovaných zakázek. Toto úzce navazuje na principy 

tahu, které jsou navrhovány ve výrobě.   

Oblast expedice by se měla v rámci čtvrté etapy zaměřit na optimalizaci rozmístění 

skladových prostor a přepravních tras. Tam kde je to možné, vizualizovat vyskladňované 

zboží a zakázky. Toto je klíčové především tam, kde je oblast expedice značně rozsáhlá a 

probíhají zde velké materiálové toky, které zajišťuje velký počet pracovníků. V oblasti 

technologie je v této etapě důležité především snažit se zapracovat do výroby koncepci 

Heijunka, respektive zohledňovat při přípravě technologie tyto principy. Již při přípravě 

výrobní technologie je totiž klíčové, zvažovat potenciální varianty výrobního pořadí. 

Současně je důležité ověřovat, zda jsou dodržovány předepsané postupy a nedochází 

k změnám, optimálně formou osobní kontroly (Genchi Genbutsu). Při přípravě výroby je 

rovněž nutné se snažit zapracovávat do technologie principy Poka - Yoke (například u 

přípravků). Toto má vazbu na oblast výroby, kde bude podobná aktivita paralelně probíhat 

také. Oblast výzkumu by měla v rámci této etapy zapracovat do svých postupů metody pro 

vytváření inovací, jak jsou uvedeny v modelu. Je zarážející, že právě oblast výzkumu a 

vývoje často podobné nástroje přímo nepoužívá, nebo s nimi není ani seznámena. V oblasti 

jakosti by měly být zavedeny (pokud tomu tak už není) tyto metody: 7 nástrojů jakosti, 7 

nových nástrojů jakosti, Six Sigma, FMEA. Poslední zmiňovaná metoda pak ve vazbě na 

aplikaci TPM ve výrobě. Obě zmiňované metody (TMP, FMEA) by měly být aplikovány 

současně. Přesné pořadí a rozsah aplikovaných metod opět závisí na současném aktuálním 

stavu v dané organizaci. Zvolené nástroje v dané etapě mají za cíl eliminovat nebo snížit 

množství neshodné produkce. Uvedené nástroje se vhodně doplňují a je možné využití 

synergického efektu při jejich zavádění. Rozsah implementace této etapy lze odhadnout na 

20-30 % času z celkové doby zavádění principů štíhlé výroby.  

 

V. ETAPA - Zobrazování a kontrola 

Poslední etapa implementace se týká těchto aktivit: týmová práce, vizualizace, standardizace 

postupů, vnitřního auditu procesů. Všechny tyto aktivity se opět týkají všech částí podniku. 

Týmová práce je klíčovým aspektem budování podnikové kultury a tvůrčí atmosféry na 

pracovišti. Ideální je tato metoda při řešení náročnějších a dlouhodobých úkolů. Popřípadě u 

problémů, které jsou chronické a jejichž příčina není zcela zřejmá. Další významnou částí 

páté etapy je vizualizace. Mají-li se pracovníci plně zapojit do všech procesů, musí mít 

dostatek informací a být průběžně seznamováni se všemi změnami. Nedostatek informací 

znamená problémy v komunikaci a následně problémy při implementaci. V rámci vizualizace 

by měly být zveřejňovány všechny informace, které se týkají nejen samotné výroby, ale 
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rovněž: skladování, činnosti v dílnách, kontroly zařízení, kontroly jakosti, kontroly 

bezpečnosti. Pochopitelně musí být zveřejňovány informace o realizovaných cílech, 

dosaženém pokroku, aktivitách v rámci všech projektů a jejich cílů. Úkolem je přirozeně 

zviditelnit informace s cílem zlepšit výkon, snížit plýtvání, varovat před nebezpečím a 

kontrolovat kvalitu všech činností. Současně je nutné verifikovat nebo nastavit standardizaci 

všech procesů. Opakovaným jevem při zavádění koncepce štíhlé výroby je, že po určitém 

dosaženém pokroku, dochází k postupné degradaci a zhoršování dosaženého stavu. Tomu je 

nutno zabránit. S tím úzce souvisí kontinuální audit všech procesů a verifikace dosaženého 

stavu. Toto je z části realizováno formou pravidelných auditů, nebo auditů od zákazníků. 

Pochopitelně tyto spíše hodnotí aktuální požadavky na firmu, nikoliv plánované nebo 

očekávané zlepšení. Poslední etapu navrženého modelu lze také označit jako verifikační, 

protože jejím úkolem je neustále ověřovat a kvantifikovat dosažený pokrok. Z tohoto pohledu 

ji lze také označit za dlouhodobou. Z pohledu celkového času implementace lze odhadnout 

dobu trvání této etapy na  10 - 20 % celkového času. Souhrn odhadů trvání jednotlivých etap 

ukazuje tab. 69. Odhadované časy jsou určeny intervalově, protože nelze předem určit, o jaký 

charakter podniku půjde. Bez znalostí konkrétních specifik daného podniku je obtíže rozdělit 

sto procentních bodů přesně mezi jednotlivé etapy. 

 

Tab. 69 Časový harmonogram 

Etapa Název Parciální čas trvání 

I. Etapa Průzkum současného stavu 10 - 15 % 

II. Etapa Základní pilíře štíhlosti 20 - 25 % 

III. Etapa Odstraňování plýtvání 30 - 40 % 

IV. Etapa Dílčí optimalizace 20 - 30 % 

V. Etapa Zobrazování a kontrola 10 - 20 % 
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Obr. 63 Model implementace  
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MODEL VZDĚLÁVÁNÍ 

Neustálé vzdělávání a rozvoj pracovníků patří mezi základní pilíře štíhlé výroby. Vždy 

je ovšem otázkou, jaký je ideální postup a na jaké oblasti je vzdělávání nutné přesně 

zaměřit. Na základě provedené analýzy byl navržený postup pro univerzální vzdělávací 

proces v rámci štíhlé výroby. Obecné schéma je zobrazeno v rámci obr. 64. V prvním 

kroku je nutné, aby se co nejširší skupina zaměstnanců seznámila se základními 

principy štíhlé výroby. Je klíčové, aby i pracovníci na nejnižších stupních pochopili, 

proč je nutné hledat rezervy ve všech činnostech a procesech. Následující etapu je pak 

vhodné zaměřit na disciplínu a pořádek na pracovišti. Toto se týká nejen výrobních, ale 

i nevýrobních pracovníků. Další klíčová část je spojena se zlepšováním a inovacemi. 

Opět je důležité, aby tento proces začal od nejnižších pater firemní struktury. Je velmi 

složité, aby například manažeři podávali zlepšovací návrhy, které se týkají samotných 

výrobních operací. A to z důvodu, že nemusí mít o prováděné operaci nebo technologii 

detailní znalosti. Naopak zaměstnanci, kteří vykonávají práci na svých strojích denně, 

mohou podniku poskytnout celou řadu podnětů, protože své zařízení znají detailně. 

Denně na stroji pracují a mohou být zdrojem zcela jedinečných podnětů a zkušeností. 

Toto se týká jak možných námětů na zlepšení, ale také odhalování abnormalit v činnosti 

stroje, které často předznamenávají poruchu. Toto je ostatně také základní princip 

systému totálně produktivní údržby. 

 

 
 

Obr. 64 Postup vzdělávání 

 

Další zásadní částí, která se týká všech pracovníků v podniku, je minimalizace plýtvání. 

Je klíčové, aby pracovníci ve všech odděleních znali hlavní zdroje plýtvání a uměli je 

identifikovat. Poslední tři části navrhované metodologie mohou být určené pro vybrané 

pracovníky, kteří se danou oblastí zabývají, nebo kteří se podílejí na jejím řízení 

(týmové řešení problémů, audit, specifické zaměření). V případě specifického zaměření 

může jít o vzdělávání, které spadá do čtvrté etapy navrženého modelu. Zde jsou již 

rozvrženy aktivity pro konkrétní oblasti podniku. Jedná se o metody, které jsou 

realizovány ve vybraných segmentech podniku, kde není nutné ani účelné, aby tyto 
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absolvovali všichni zaměstnanci. Jedná se již o zcela specificky zaměřené aktivity, dle 

konkrétních potřeb dané části firmy. 

Jedná se o konkrétní vzdělávací aktivity pro konkrétní cílovou skupinu (např. metody 

vícekriteriálního rozhodování pro pracovníky nákupu). Zcela detailní rozvrh 

vzdělávacích aktivit je možné určit podle konkrétních dispozic podniku. Je ovšem 

důležité, aby vše probíhalo dle navrženého postupu. Současná situace v průmyslových 

podnicích v České republice je taková, že program vzdělávacích aktivit je často dosti 

nahodilý a chybí cílenější a dlouhodobější koncepce. 

 

HODNOCENÍ PŘÍNOSŮ 

Pokud má být implementace štíhlé výroby úspěšná, je nutné nalézt také systém měření 

dosaženého pokroku. Toto může být realizováno různými způsoby. Nejčastější přístupy 

vycházejí z hodnocení některých exaktních ukazatelů, které v sobě kumulují několik 

parametrů (např. OEE). Toto nelze označit za chybné, přesto má tento postup některá 

omezení. Primárně není možné tyto metriky univerzálně aplikovat ve všech výrobních 

procesech. Současně provedený průzkum ukázal, že pro zavedení štíhlé výroby jsou 

klíčové nejen samotné parametry měřitelné ve výrobě, ale také další aspekty. Vzhledem 

k těmto skutečnostem byl navržen model hodnocení, který kvantifikuje několik oblastí. 

Princip hodnocení vychází ze vztahu (8). Rovnici lze označit jako rovnici přínosů, která 

zohledňuje všechny čtyři klíčové faktory.  

 

LP = ∑ (α) + ∑ (β) + ∑ (γ) + ∑ (δ)                                                                                 (8) 

 

 

Poznámka: 

LP . . . lean points 

α . . . ukazatele štíhlé výroby 

β . . . pořádek a disciplína  

γ . . . inovace a zlepšování 

δ . . . vzdělávání a znalosti 

 

Celkové hodnocení pak představuje sumu bodů za všechny oblasti. Na základě 

provedeného výzkumu byly do hodnocení zařazeny následující oblasti: ukazatele štíhlé 

výroby, pořádek a disciplína, inovace a zlepšování, vzdělávání a znalosti (obr. 65). 

Důvody proč mají tyto oblasti tak zásadní význam byly specifikovány při návrhu 

modelu implementace.  



161 

 

 

Obr. 65 Hodnocené oblasti 

 

Princip hodnocení vychází z toho, že maximální možný dosažený počet bodů (lean 

points) je 100. Tyto jsou pak parciálně rozděleny na čtyři uvedené oblasti. Stanovení 

současného systému bylo provedeno metodami alokace bodů a párového porovnání. 

Výsledky jsou zobrazeny v rámci obr. 65. U každé oblasti je uvedeno maximální 

bodové hodnocení (např. ukazatele štíhlé výroby - 30 bodů). Každá hodnocená oblast 

pak obsahuje tři dílčí sub-kritéria. Zvýšení počtu kritérií je možné dle konkrétních 

potřeb organizace. Cílem definovaného návrhu byla univerzálnost a transparentnost 

hodnocení. Přesný výčet všech sledovaných kritérií je uveden v rámci tab. 70. Pro 

oblast ukazatelů štíhlé výroby byla zvolena tato dílčí kritéria: neshody (množství 

neshodných výrobků - %), hodinová stabilita (%), prostoje (%). Mezi tato tři dílčí 

kritéria bylo rozděleno celkové množství bodů (30). Na základě aplikace metod pro 

stanovení vah byly stanoveny parciální hodnoty pro dílčí kritéria. Počet maximálně 

získaných bodů je uveden u každého dílčího kritéria (např. neshody - 10 bodů). V 

případě pořádku a disciplíny byly zvoleny aspekty týkající se organizace práce, 

standardizace a pořádku na pracovišti. V případě vzdělávání a znalostí má být 

posouzená současná úroveň znalostí pracovníků v oblasti principů štíhlé výroby, 

znalostí týkajících se konkrétních aspektů plýtvání na daném pracovišti a současného 

stavu zastupitelnosti. V oblasti inovací a zlepšování jsou součástí hodnocení tato 

kritéria: schválené návrhy, úspory z návrhů, aktivita zaměstnanců. Pro každé sledované 

kritérium byla stanovena hodnotící stupnice, pomocí které je určováno množství 

udělaných bodů. Princip hodnocení kritérií pro oblast ukazatelů štíhlé výroby je 

zobrazen v rámci tab. 71, 72, 73. Zde je nutné uvést, že pro každý podnik budou 

nastavená měřítka patrně odlišná. Toto je mimo jiné dáno charakterem navržených 

kritérií. Jako příklad lze uvést schválené zlepšovací návrhy. Zde bude hrát logicky roli 

velikost výrobní firmy a počet zaměstnanců. Velmi obtížné je proto navrhnout 

konkrétní intervaly pro určení bodů, pokud neznáme počet zaměstnanců. V případě 

odlišností ve velikosti firmy, mohou být striktně nastavené meze nevyhovující. Každá 

firma si proto může bodové hodnocení nastavit individuálně dle svých parametrů.   
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Tab. 70 Princip hodnocení 

Ukazatele štíhlé výroby (α) 

Maximum 30 bodů 

Pořádek a disciplína (β) 

Maximum 30 bodů 

Neshody % 10 Organizace práce % 10 

Hodinová stabilita % 10 Standardizace % 10 

Prostoje % 10 Pořádek na pracovišti % 10 

Inovace a zlepšování (γ) 

Maximum 20 bodů 

Vzdělávání a znalosti (δ) 

Maximum 20 bodů 

Schválené návrhy % 7 Štíhlá výroba - principy % 9 

Úspory z návrhů % 7 Zastupitelnost % 5 

Aktivita lidí % 6 Plýtvání, 5S, disciplína % 6 

 

Tab. 71 Princip hodnocení kritéria - neshody 

Kritérium Jednotka Maximum bodů 

Neshody % 10 

Princip hodnocení  

0 - 3 % 10 - 8 bodů  

3 - 6 % 8 - 6 bodů  

6 - 8 % 6 - 4 body  

8 % a více 4 - 0 body  

 

Tab. 72 Princip hodnocení kritéria - hodinová stabilita 

Kritérium Jednotka Maximum bodů 

Hodinová stabilita % 10 

Princip hodnocení  

80 - 100 % 8 - 10 bodů  

60 - 80 % 6 - 8 bodů  

40 - 60 % 4 - 6 bodů  

20 - 40 % 2 - 4 body  

 

 

Tab. 73 Princip hodnocení kritéria - prostoje 

Kritérium Jednotka Maximum bodů 

Prostoje % 10 

Princip hodnocení  

0 - 15 % 10 - 7 bodů  

15 - 25 % 7 - 4 body  

25 - 40 % 4 - 2 body  

40 % a více 2 - 0 bodů  
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Pro individuální potřeby firem mohou být jednotlivé oblasti doplněny o další hodnotící 

kritéria. Lze však doporučit, aby byly zachovány navržené hodnotící kategorie. Jak 

ukázaly provedené případové studie, jsou zmíněné navržené kategorie pro zavedení 

principů štíhlé výroby významné. Stanovení hodnocení je možné realizovat manuálně, 

nebo případně jednoduše ve vytvořené aplikaci MS Excel. Tab. 74 ukazuje vyhodnocení 

navrženého modelu pro firmu, kde byla realizována případová studie. Všechny 

sledované oblasti byly ohodnoceny adekvátním počtem bodů dle současného stavu.  

 

Tab. 74 Příklad vyhodnocení současného stavu 

Kritérium Jednotka 
Maximum 

(body) 

Hodnocení 

(body) 

Ukazatelé štíhlé výroby 

Neshody % 10 6 

Hodinová stabilita % 10 7 

Prostoje % 10 6 

Celkem Body 30 19 

Pořádek a disciplína 

Organizace práce % 10 8 

Standardizace % 10 8 

Pořádek na pracovišti % 10 7 

Celkem Body 30 23 

Inovace a zlepšování 

Schválené návrhy % 7 5 

Úspory z návrhů % 7 5 

Aktivita lidí % 6 3 

Celkem Body 20 13 

Vzdělávání a znalosti 

Štíhlá výroba - principy % 9 7 

Zastupitelnost % 6 4 

Plýtvání, 5S, disciplína % 5 4 

Celkem Body 20 15 

Celkem počet bodů 70 
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Celkové hodnocení je pak tvořeno sumou všech přidělených bodů. Obdobným 

způsobem je možné provádět hodnocení ve více podnicích a výsledky porovnávat. 

Současně je možné hodnocení provádět v dané firmě opakovaně a porovnávat dosažený 

pokrok.  

 

HODNOCENÍ V PROSTŘEDÍ MS EXCEL 

Hodnocení v rámci navrženého modelu je snadné a založené na omezeném počtu 

kritérií. Počet těchto kritérií je možné současně libovolně měnit. Pro snadnější a 

rychlejší vyhodnocování lze využít vytvořené aplikace v prostření MS EXCEL. 

Elektronické vyhodnocení bylo naprogramováno v prostřední Visual Basic. Aplikace 

umožňuje vkládání vstupních hodnot a jejich přepočtení na adekvátní množství bodů dle 

stanovené stupnice. Pro všechny čtyři hodnocené oblasti jsou určeny intervaly, pro 

stanovení počtu bodů, které jsou zakomponovány ve vytvořené aplikaci. Při vložení 

konkrétní hodnoty daného kritéria, jsou pak ihned přepočteny vstupní údaje na body. 

Zjištěné celkové hodnocení je zobrazeno také ve formě grafu na samostatném listu. 

Toto aplikace umožňuje jak pro jednotlivé kategorie, tak pro celkové hodnocení. 

Vytvořená aplikace je uživatelsky nenáročná a umožňuje uživateli ihned zjistit aktuální 

hodnocení. Elektronická verze hodnocení je navíc připravená pro jakékoliv rozšíření 

sledovaných parametrů (popřípadě změnu bodování jednotlivých kategorií). Toto je 

výhodné zejména proto, že každý podnik, který bude chtít aplikaci využít, může provést 

uvedené korekce.  

 

 

Obr. 66 Elektronická verze hodnocení 
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Vždy je tedy možné navržené hodnocení modifikovat. Obměnit je možné jak jednotlivé 

kategorie, tak sledovaná kritéria. V případě, že budou změněny počty jednotlivých 

dílčích kritérií, je nutné revidovat současný systém rozdělení bodů. Změny ve vytvořené 

aplikaci v prostředí MS EXCEL jsou ovšem jednoduché a vyžadují běžné uživatelské 

znalosti. V případně opakovaného hodnocení je možné, vyhodnocovat pravidelně 

dosažený pokrok. Současně aplikace umožňuje provádět ukládání zjištěného hodnocení 

pro potřeby budoucího srovnání. 

 
ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 

Zavádění principů štíhlé výroby musí být realizováno napříč všemi vnitropodnikovými 

procesy. Řada firem se snaží využít koncepce štíhlé výroby a formou jednorázových 

rychlých změn dosáhnout rychlého pokroku. Snaží se soustředit pouze na vybrané 

nástroje, jako jsou mapa toku hodnot, systém dobrého hospodaření nebo systém totálně 

produktivní údržby. Tyto nástroje mohou přinést pozitivní změny, ale klíčové je 

neustále pracovat na změně v chování a myšlení pracovníků. Zde je možné nalézt 

největší potenciální zdroje plýtvání a neefektivit. Cíle štíhlé výroby by měly být proto 

zaměřeny mimo exaktní ukazatele také na změnu v myšlení zaměstnanců, ale také na 

zvyšování jejich kvalifikace a znalostí. V tomto směru lze při zavádění principů štíhlé 

výroby často nalézt velké rezervy. Na základě provedených analýz je možné mimo 

navržený model definovat soubor doporučení, pro efektivnější implementaci principů 

štíhlé výroby. Tyto lze shrnout do následujících bodů: 

 

- Před implementací posoudit současný stav 

Implementace principů štíhlé výroby bude mít zásadní dopad na podnikové prostředí a 

kulturu. Vždy je proto vhodné, analyzovat současná paradigmata v chování 

zaměstnanců. Před zahájením školení a vzdělávání, by měl být proveden rychlý audit, 

který by odhalil současné nedostatky. Především pak ty, které vycházejí ze špatných 

pracovních návyků zaměstnanců. Na tyto oblasti by se mělo poté vzdělávání a trénink 

zaměřit. Je obecně známo, že pracovníci vždy uvažují do jisté míry s ohledem na 

minulost a dřívější zkušenosti. Hlavním cílem je tedy především identifikovat a 

odstraňovat dlouhodobě zažité vzorce chování, které jsou v rozporu s koncepcí štíhlé 

výroby. Je tedy nutné najít správný způsob, jak vytvořit prostředí pro zavádění principů 

štíhlé výroby, jenž bude zaměstnanci aktivně přijímáno. Případové studie ukázaly, že 

opakovaně dochází k změnám, které pracovníci nechápou a nerozumějí příčinám. Tomu 

je třeba předcházet. 

 

- Vizualizovat dosažený pokrok a všechny změny 

Nedostatek informací je často příčinou řady problémů. Zásadní změny, které budou 

v rámci každé firmy probíhat, je nutné objasňovat všem zaměstnancům. Je důležité, 

neustále vysvětlovat a dávat do souvislostí probíhající změny a rychle se měnící podobu 

podnikové kultury. Současně je důležité, vizualizovat průběh všech projektů, které ve 

firmě probíhají. V případě výrazné změny layoutu výrobních prostor, je vhodné do 

tohoto procesu zapojit také zaměstnance. Veškeré změny v pracovním prostředí by pak 

měly být pracovníkům transparentně vysvětleny.   

 

- Cíle - pravomoci - odpovědnost 

Při definování očekávaných cílů je vždy nutné přesně vymezit odpovědnost a 

pravomoci. Každý vedoucí pracovník musí přesně vědět, jaké jsou jeho úkoly, jakých 

cílů musí dosáhnout a co k jejich dosažení může využít. Velká řada problémů při 

implementaci projektů štíhlé výroby vyplývá z netransparentního systému stanovení 



166 

 

cílů, pravomocí a odpovědnosti. Velký význam má také delegování pravomocí, které by 

mělo být využíváno v adekvátní míře.   

 

- Formovat myšlení pracovníků 

Při zavedení principů štíhlé výroby je klíčové především měnit myšlenková schémata 

zaměstnanců. Cílem by mělo být odstraňovat negativní vzorce chování, které vedou 

pracovníky do stagnace a konformního myšlení. Řešení problémů by mohlo probíhat 

dle následujícího konceptu: Jaký je současný aktuální stav dané oblasti (problému)? 

Jaké hodnoty jsou nyní, standardní, očekávané? Co nám nyní brání v dosažení 

očekávaných hodnot? Jaké nástroje použijeme k řešení? Jaký bude první krok řešení? 

Jak budeme jednotlivé kroky vyhodnocovat a co nám přinesou? Kdy vše vyřešíme? 

Vždy je klíčové využívat nástrojů a technik štíhlé výroby. Většina negativních 

myšlenkových postupů vychází z toho, že přidělené úkoly se zdají pracovníkům příliš 

rozsáhlé a nespecifické. Řešení není často rozděleno do drobných jasných a 

srozumitelných kroků. Pracovníci pak na zdánlivě rozsáhlý a složitý problém rezignují, 

nebo se jej snaží neustále odsouvat.   

 

- Motivovat k účasti 

Štíhlá a udržitelná firemní kultura vyžaduje účast a motivovanost všech pracovníků. Je 

třeba pracovníky neustále zapojovat do řešení běžných problémů. Za úspěšné řešení pak 

pracovníky spravedlivě a adekvátně odměňovat. Klíčovou roli zde hraje především 

střední management, který ovlivňuje nejpočetnější skupinu pracovníků. Úspěšný průběh 

implementace principů štíhlé výroby většinou úzce souvisí s kvalitou středního 

managementu a jeho schopnostmi, získat pro projekt co nejširší spektrum pracovníků. 

Velký důraz při zahájení kampaně štíhlé výroby musí být kladen na adekvátní 

proškolení právě této skupiny pracovníků.  

 

- Personální obsazení 

Zásadní změny, které budou v rámci firmy probíhat, budou vyžadovat otevřené myšlení 

a tvůrčí přístup. Proto je nutné vedením kampaně pověřit pracovníky, kteří se nebojí 

změn a případných rizik. 

 

- Zpětná vazba z okolí firmy 

Sledování vybraných parametrů štíhlé výroby může být také konfrontováno s odezvou 

od zákazníků (partnerů), kteří mohou dosažený pokrok také verifikovat. Interní 

hodnocení aktuálního stavu může být doplněno o názory z vnějšího okolí firmy. U řady 

parametrů bude docházet k jejich verifikaci zákazníkem automaticky. Jedná se 

například o pravidelné zákaznické audity.    

 

- Reálné množství definovaných cílů 

Principy štíhlé výroby lze aplikovat v rámci většiny výrobních i nevýrobních procesů. 

Je možné definovat řadu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů. Vždy je 

však nutné, se soustředit na udržitelné množství definovaných cílů a projektů. Pokud 

budou na jednom pracovišti realizovány současně řady programů a definovány desítky 

cílů, bude pro pracovníky velmi obtížné vše reálně sledovat. Velký důraz je třeba klást 

na informovanost pracovníků. 

 

- Současnost v implementaci 

Implementace principů štíhlé výroby musí probíhat současně ve všech částech výrobní 

organizace. Velmi negativně lze hodnotit, pokud některé aktivity jsou v podniku 
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realizovány v rozdílném časovém horizontu v jednotlivých odděleních. Paralelní 

implementace ve všech částech firmy může současně přinést řadu synergických efektů.  

 

- Dílčí segmenty implementace 

Pro zvýšení samotné efektivity implementace je pak možné uvést těchto šest základních 

doporučení: 

- neustále vyhodnocovat pracovní prostředí, 

- snažit se hledat stálé nové formy motivace a zapojení pracovníků, 

- delegovat pravomoci, 

- na všech úrovních vyžadovat odpovědnost pracovníků, 

- snažit se měnit stereotypy v chování lidí, 

- všude využívat nástroje štíhlé výroby, 

- kontrola "na vlastní oči".  

 

- Štíhlost se "zdravým rozumem" 

V českých podmínkách často dochází k tomu, že se od zavedení nových technik a 

nástrojů očekává okamžité a zásadní zlepšení. Vše je tedy realizováno často s 

maximálním úsilím a v rozsáhlém měřítku. Principy štíhlé výroby mohou výrobním 

podnikům nabídnout velké přínosy a konkurenční výhodu. Vše je však nutné realizovat 

vhodným způsobem a postupnými kroky. V řadě případů se totiž ukázalo, že podniky 

tak zásadním způsobem snižovaly své náklady, až toto generovalo řadu negativní 

efektů. Dramatické a skokové snížení hladin zásob může znamenat například ohrožení 

plynulosti výroby. Sekundárním důsledkem v tomto případě je snížení operativnosti v 

dodávkách zákazníkům. Toto pak v konečném důsledku může znamenat případnou 

ztrátu dlouhodobého zákazníka. Současně si je třeba uvědomit, že pouhé snižování 

nákladů nemůže samo o osobě dlouhodobě budovat úspěšnou organizaci. Stále je třeba 

hledat příležitosti pro zlepšování a inovace. Nejúspěšnější firmy současnosti jdou cestou 

velkých investic do oblastí inovací, výzkumu a vývoje. Štíhlá výroba může přinést řadu 

pozitivních efektů, ale je třeba říci, že jen snižováním nákladů nelze budovat 

dlouhodobou prosperitu.   
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7. ZÁVĚR 

Moderní podniky musí čelit velkým konkurenčním tlakům a neustálým změnám, které 

celosvětově probíhají. Dříve stabilní odvětví, regiony a oblasti nyní procházejí velkými 

změnami. Tyto se pak mohou projevovat ve velkých a dynamických změnách na 

jednotlivých trzích, ale také v cenách vstupních surovin. Současně jsou podniky pod 

velkým tlakem vyplývajícím ze snižování cen finálních výrobků, ale také z nutnosti 

poskytovat zákazníkům stále náročnější a kvalitnější služby. Všechny uvedené aspekty 

znamenají, že podniky hledají neustále nové možnosti, jak se v turbulentním prostředí 

udržet a prosadit.  

Zajímavou alternativou je využití principů vycházejících z koncepce štíhlé výroby. Tato 

filosofie byla původně vyvinuta v podmínkách společnosti Toyota, tedy provozovatele 

hromadné výroby osobních automobilů. V současné době se řada výrobních subjektů 

snaží o zavedení těchto principů i do dalších výrobních procesů. Toto sebou logicky 

přináší celou řadu problémů, které vyplývají z poměrně specifického charakteru 

automobilového průmyslu, kde filosofie vznikla. Zásadní problém je, že řada podniků 

se snaží pouze kopírovat cizí řešení, nebo že aplikuje jen vybrané izolované nástroje a 

techniky. Oba tyto případy nemohou přirozeně přinést adekvátní úspěch. Při zavádění 

štíhlé výroby je vždy nutné dané řešení přizpůsobit konkrétním podmínkám. Velmi 

složité je například aplikovat tradiční metriky a ukazatele, které vycházejí z hromadné 

produkce v podmínkách, kde objem výroby je spíše individuální. 

Předložená disertační práce se zabývala analýzou využití principů štíhlé výroby ve třech 

průmyslových podnicích. V podmínkách tří značně odlišných výrobních procesů byl 

posouzen současný stav zavedení a využívání principů štíhlé výroby. Hodnocení bylo 

založeno na analýze tří odlišných oblastí. První se týkala dotazníkového šetření, které 

prověřovalo současnou úroveň znalostí pracovníků v oblasti principů štíhlé výroby. 

Další hodnocenou oblastí bylo vizuální posouzení pořádku na pracovišti, standardizace 

práce, ale také využívaných nástrojů štíhlé výroby. Poslední hodnocenou oblastí byly 

ukazatele a metriky, kterými se měří dosažený pokrok v rámci štíhlé výroby. V rámci 

všech tří podniků byly realizovány případové studie, ve kterých byly uvedené oblasti 

vyhodnoceny. V každé případové studii bylo na konci rovněž provedeno celkové 

vyhodnocení, včetně definovaní závěrečných doporučení. Na základě provedených 

případových studií byl vytvořen model, zavádění principů štíhlé výroby včetně systému 

hodnocení dosaženého pokroku. Snahou bylo vytvořit univerzální nástroj, který by 

umožnil zavádění principů štíhlé výroby v různých výrobních podmínkách. Provedené 

studie prokázaly velkou variabilitu v realizovaných řešeních. Analyzované řešení v 

jednotlivých firmách lze pak spíše hodnotit jako aplikaci vybraných nástrojů a technik. 

Navržená metodika pro implementaci principů štíhlé výroby je rozložena do pěti na 

sebe navazujících etap. Tyto se týkají následujících částí firmy: výroba, nákup, prodej, 

expedice, technologie, výzkum a kvalita. Pro hodnocení dosaženého pokroku byl 

vytvořen model, který je založen na čtyřech klíčových oblastech štíhlé výroby. Tyto 

byly definovány na základě realizovaných hloubkových případových studií. Celkové 

hodnocení je výsledkem parciálního příspěvku všech sledovaných oblastí. Hodnocení je 

možné realizovat papírovou formou, nebo využít vytvořené aplikace v prostředí MS 

Excel. Současně byl vytvořen systém doporučení na zvyšování efektivity implementace 

a také optimální postup pro vzdělávání pracovníků. V této oblasti se vyskytovaly 

zásadní nedostatky. Nízká informovanost a neznalosti mohou přitom zásadním 

způsobem ovlivnit úspěch implementace.  

Štíhlá výroba je koncepce, která může výrobním podnikům výrazně pomoci překonat 

důsledky změn, které v jejich okolí neustále probíhají. Zavádění však musí být 
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realizováno jako komplexní řešení, které se bude týkat všech vnitropodnikových 

procesů. Klíčové je, aby všechny změny měly podporu a vycházely od nejvyššího 

vedení. Současně je nesmírně důležitá vizualizace dosaženého pokroku a neustálé 

vzdělávání pracovníků. Jak ukázaly případové studie, pracovníci často nechápou 

důvody a příčiny probíhajících změn. Přestože byly v podnicích implementovány 

techniky na odstraňování zdrojů plýtvání, zaměstnanci měli často zcela minimální 

znalosti v této oblasti. Zavádění štíhlé výroby musí tedy vždy probíhat současně s 

vzděláváním a rozvojem pracovníků. Implementace musí být komplexní proces, jehož 

výsledkem bude zvyšování konkurenceschopnosti firmy. Velmi náročné tržní prostředí 

a silná konkurence budou na výrobní podniky klást stále větší nároky. V případě, že 

firmy budou úspěšně využívat principy štíhlé výroby, mohou být v dlouhodobém 

horizontu úspěšné.   
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CONCLUSION 

Modern companies have to face big competition and constant global changes. Formerly 

stabile industries, regions and areas are now going through big changes. These can 

result in big and dynamic changes on markets but also on input resources. At the same 

time the companies are under big pressure about decreasing prices of final products and 

also from a need to provide more demanding and better services. All these aspects mean 

that the companies are looking for new ways how to be successful in this turbulent 

environment. 

An interesting alternative is use of principles coming from a lean manufacturing 

concept. This philosophy was originally made in Toyota company, that is a mass car 

producer. At this time a lot of production subjects are trying to implement these 

principles in other production processes. This brings a lot of troubles arising from 

specific character of car industry where the philosophy was originally made. The key 

problem is that a lot of companies just copy other solution or that they just apply only 

isolated tools or techniques. Both these examples cannot be successful. I tis necessary to 

adapt to specific conditions while implementing the lean manufacturing. It is for 

example very complicated to apply traditional metrics and indexes designed for mass – 

production in areas with an individual volume of production. 

Presented thesis has analysed use of lean manufacturing principles in three industrial 

companies. Current state of implementation and use of lean manufacturing principles 

was evaluated in conditions of three very different production processes. Evaluation 

was based on analysing three different areas. The first was a questionnaire to find out 

current lean manufacturing principles knowledge of staff. Next evaluated area was a 

visual check of an order at the workplace, work standardization and also used tools of 

lean manufacturing. The last evaluated area was indicators and metrics used for 

measuring reached progress in lean manufacturing. There were made and evaluated case 

studies for all three companies. Each case study contained an overall evaluation 

including defining final recommendations. Based on the case studies there was made a 

model of implementation of lean manufacturing principles including a system of 

progress evaluation. The idea was to make a universal tool allowing implementation of 

lean manufacturing in different manufacturing areas. Studies proved high variability in 

realised solutions. Analysed solution in each company can be seen as an application of 

selected tools and techniques. Suggested methods for lean manufacturing 

implementation are selected in five connected phases. These are connected with those 

parts of the company: production, purchase, sales, despatch, technology, research and 

quality. There was created a model in order to evaluate reached progress based on four 

key areas of lean manufacturing. Those were defined on deep case studies. Overall 

evaluation is a result of partial contribution of all observed areas. Evaluation can be 

paper – based or made in MS Excel software. At the same time there was made a 

system of recommendation for increase effectiveness of implementation and also 

optimal procedure for educating the staff. There were big issues in this area. Low 

awareness can have major effect on success of implementation. 

Lean manufacturing is a concept that can help companies to overcome effects of 

changes happening around them. The implementation must be done as a complex 

solution involving all internal processes. The key part is that all the changes need to be 

supported from the management. At the same time the progress visualisation and 

constant staff education are very important. As the case studies showed, workers often 

do not understand the reasons of progressing changes. Although techniques to reduce 

wasting were implemented, the staff had a very little knowledge of that area. The line 
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manufacturing implementation has to run together with staff training and development. 

The implementation has to be complex process resulting in higher competitiveness of 

the company. Very demanding market and strong competition will be more demanding 

on production companies. In case companies successfully use the principles of line 

manufacturing they can be successful in long terms. 
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10.  SEZNAM ZKRATEK  

LM Lean manufacturing 

PZ  Pojistná zásoba 

OEE Overall Equipment Efficiency 

CPPČ Celkový plánovaný pracovní čas 

TPM Total productive maintenance 

5S Systém dobrého hospodaření (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) 

JIT Just in time 

MMM Muda, Mura, Muri 

TPS Toyota production system 

VSM Value Stream Mapping 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

TT TactTime 

WIP Work In Progress 
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11. PŘÍLOHY 

 
Příloha 1 – Spotřeba a čas dodání 

 

Den v měsíci 

3 21 

Výdej ze 

skladu (ks) 

Doba 

dodání 

(dny) 

Výdej ze 

skladu (ks) 

Doba 

dodání 

(dny) 

1 8 2 0 10 

2 6 2 0 6 

3 6 2 0 5 

4 6 2 0 11 

5 5 2 4 9 

6 7 2 0 20 

7 8 3 0 10 

8 7 2 0 10 

9 8 2 3 1 

10 7 2 0 20 

11 8 1 0 10 

12 7 2 0 10 

13 6 

 

3 

 14 9 

 

0 

 15 9 

 

0 

 16 7 

 

0 

 17 7 

 

0 

 18 6 

 

5 

 19 5 

 

0 

 20 8 

 

0 

 21 6 

 

0 

 22 6 

 

1 

 23 6 

 

0 

 24 7 

 

0 

 25 7 

 

0 

 26 9 

 

0 

 27 9 

 

3 

 28 9 

 

2 

 29 9 

 

0 

 31 7 
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