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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 use full 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. 

 

Key words: management, production, optimalization, costs, process 
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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.  

 

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, 
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- 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).    

 

3. 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, 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 
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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. 1). 

 

Obr. 1 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 dosahovat uvedeného cíle, jsou zobrazeny v rámci 

obr. 2. 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].      
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Obr. 2 Štíhlá výroba [20] 

 

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.  

 

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, 
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- Kanban, 

- Genchigenbutsu, 

- SMED 

- VSM, 

- TQM 

- GQM, 

- FMEA a další. 

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

 

5. 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. 3). 

 

 
 
Obr. 3 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 současný stav firmy pomocí 

vybraných ukazatelů (hodinová stabilita, množství vad, analýza prostojů, analýza materiálových toků). 

Kompletní systém hodnocení lze pak shrnout do následujících bodů: 
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- 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 

 

6. PŘÍPADOVÉ STUDIE – VYBRANÉ KATEGORIE HODNOCENÍ 
V rámci vypracování disertační práce byly provedeny tři případové studie. Tyto byly realizovány v 

rámci podniků, které se zabývají slévárenskou výrobou, strojní výrobou a tvářecí výrobou. Všechny 

uvedené podniky byly posouzeny z hlediska současného stavu štíhlé výroby. Analýza proběhla 

prostřednictvím navrženého hodnocení v kategoriích: soft, vizuo, hard. Vzhledem k možnému rozsahu 

autoreferátu disertační práce budou pro názornost dále uvedeny vybrané analýzy pro oblasti vizuo a 

hard. Za každou oblast bude uveden příklad pro jednu konkrétní sledovanou společnost. Kompletní 

výsledky provedených analýz ve všech třech výrobních procesech jsou obsaženy v rámci disertační 

práce.    

 
VIZUO 

Pro oblast vizuo byly vybrány výsledky průzkumu ve společnosti zabývající se tvářecí výrobou. V 

rámci autoreferátu budou zobrazeny výsledky hodnocení organizace pracoviště a vizualizace, dále pak 

výsledky současné úrovně standardizace 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, 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 
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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  

 

STANDARDIZACE PRÁCE 

Standardizace práce byla posouzena prostřednictvím dvanácti hodnocených oblastí. 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. 
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 
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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  

 

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.  

 

HARD 

Pro oblast hard (exaktní ukazatele) byla pro autoreferát vybrána analýza provedená ve společnosti, 

která se zabývá tvářením materiálu a přesným strojírenstvím. Společnost se také zabývá výrobou 

výrobků z průmyslového drátu. Právě na tuto oblast byla zaměřená jedna z metod v rámci uvedené 

oblasti.   

 

ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ 

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. 3. 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 
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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.       

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.   

 

Tab. 3 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 

 

Obr. 4 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. 3. 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. 4 Schematické znázornění materiálových toků – současné uspořádání 
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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. 4). 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 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. 4 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. 5 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. 4 pouze ve vazbě 1-2. Stejným způsobem byly pak určeny 

hodnoty vytížení dalších pracovišť.  

 

Tab. 5 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 
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Podle zjištěného množství průtoku materiálu každým pracovištěm byly pak tyto sestupně seřazeny. 

Výsledky ukazuje tab. 6. 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.  

Jednoznačně nejvýznamnější je skupina A, tedy pracoviště č. 3 a 2. Všechny zjištěné výsledky byly 

pak zahrnuty do nového rozmístění výrobních stanovišť (obr. 5). 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. 

 

Tab. 6 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 

 

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. 5 Schematické znázornění materiálových toků – nové uspořádání 

 

7. NÁVRH MODELU IMPLEMENTACE 

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. 6.  

 
Obr. 6 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 
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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 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. 7 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. 7). Každá ze sledovaných oblastí může 

pro naplňování uvedených cílů sledovat odlišná kritéria, používat specifické nástroje, ale klíčové bude 
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dosáhnout společných cílů. Tyto obecné cíle zavádění principů štíhlé výroby pak můžeme rozpracovat 

do konkrétních ukazatelů a metrik. 

Pro sledování dosažených změn byl navržen soubor kritérií (ukazatelů), které by měly být dlouhodobě 

měřeny a vyhodnocovány (tab. 7). 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. 7.  

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.  

 

Tab. 7 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       

 

 

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. 7 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. 8. 
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Obr. 8 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. 9. 

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. 7. 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, 
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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. 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 
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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 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 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, 
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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. 8. 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. 8 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. 9 Model implementace  

 

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 
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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 (1). Rovnici lze označit jako rovnici přínosů, která 

zohledňuje všechny čtyři klíčové faktory.  

 

LP = ∑ (α) + ∑ (β) + ∑ (γ) + ∑ (δ)                                                                                                        (1) 

 

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. 10). Důvody proč mají tyto oblasti tak zásadní význam byly 

specifikovány při návrhu modelu implementace.  

 

Obr. 10 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. 10. 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. 9. 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: 
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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. 10, 11, 12. 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.   

 

Tab. 9 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. 10 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. 11 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. 12 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. 13 ukazuje vyhodnocení navrženého modelu pro firmu, kde byla realizována případová studie. 

Všechny sledované oblasti byly ohodnoceny adekvátním počtem bodů dle současného stavu.  

 

Tab. 13 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 (obr. 11). 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. 11 Elektronická verze hodnocení 

 

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. 

 

8. 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 
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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 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.   

 

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. 
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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 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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