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ABSTRAKT 

Tato disertační práce se zabývá vývojem modelu implementace metod neustálého 

zlepšování do průmyslových podniků. Úvodní část se věnuje stavu poznání řešené 

problematiky a důležitým teoretickým východiskům, které jsou základem k výzkumu. Jsou 

zde zmíněny používané metody neustálého zlepšování včetně jejich praktického použití. 

Následuje samotný proces výzkumu, popis metodiky provádění výzkumu, testování 

statistických hypotéz, doplněný o modelování a analýzy. Výsledkem je model 

implementace vhodné metody, složený z modelu čtyř kvadrantů a modelu implementace. 

Následuje ověření modelu na vybraném podniku, identifikace konkrétních přínosů 

a sledování produktivity v návaznosti na aplikované modely. Závěrem je uvedeno celkové 

shrnutí přínosů těchto modelů. 

 

Klíčová slova: neustálé zlepšování, implementace metod, model 

 

ABSTRACT 

This dissertation deals with the development of the model of implementation of continuous 

improvement methods in industrial enterprises. The introductory part deals with the state 

of knowledge of the problem solved and the important theoretical starting points that are 

the basis for the research. There are mentioned the methods of continuous improvement 

used, including their practical use. It follows the research process itself, a description of the 

research methodology, statistical hypothesis testing, and modeling and analysis. The result 

is a model of implementation of a suitable method, consisting of a model of four quadrants 

and an implementation model. This is followed by model validation on the selected 

business, identifying specific benefits, and productivity tracking in relation to applied 

models. Finally, a summary of the benefits of these models is provided. 

 

Keywords: continuous improvement, implementation of methods, model 
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1. ÚVOD 

Rozvoj lidské společnosti je nerozlučně spjat s přijímáním nových výzev. Nejinak je tomu 

i v případě podniků, jejichž přežití na trhu a případný další rozvoj záleží na tom, zda a jak 

obstojí ve složitých konkurenčních podmínkách současných globalizovaných trhů. 

Je nepochybné, že k dynamice současného světa přispívá technologický rozvoj, nabízející 

na straně jedné nová řešení, jimiž se manažeři zabývají, a na straně druhé vyvolávající 

problémy nové.  

Dosažení obchodních cílů v současných tržních podmínkách charakterizovaných 

napjatou konkurencí a turbulentními změnami je obtížné, pokud se nepoužijí moderní 

manažerské metody a přístupy. [119] Navíc tlak konkurenčního prostředí vede většinu 

podniků k úvaze, jak dosáhnout dlouhodobého rozvoje a efektivity, tak aby v současné 

dynamické době obstály a vyvíjely se. Existuje mnoho metod a způsobů, jak se tomu 

přiblížit. 

Získání a udržení konkurenční výhody vyžaduje ze strany managementu řady 

rozhodnutí v mnoha oblastech složitého podnikového systému. Jednou z oblastí, 

které mohou přispět k úspěchu podniku, a tedy jeho manažerů, jsou metody neustálého 

zlepšování. Volba konkrétních metod závisí také na benefitech, které metody mohou 

přinést, ale také na složitosti a organizační i finanční náročnosti jejich aplikace.  

Určitým imperativem manažerů je získání a udržení konkurenční výhody. 

Jeho naplnění je stále složitější, neboť manažeři disponují podobnými, ne-li identickými 

vstupy (technologické, materiálové, informační). Ukazuje se však, že právě za těchto 

podmínek jsou rozhodujícími zaměstnanci. Asi nejpřesněji tuto skutečnost vyjádřil 

Drucker [26]: „Nejcennějším přínosem institucí 21. století (ať již v podnikatelské nebo 

nepodnikatelské sféře) budou její zkušení a vzdělaní pracovníci a jejich produktivita. 

Právě takoví zaměstnanci mohou využívat metody trvalého zlepšování.“. 

Manažeři hrají klíčovou roli v procesu neustálého zlepšování, ale jak poznamenal 

Drucker, nemohou bez kompetentní spolupráce spolupracovat. Jedná se o spolupráci, 

která zahajuje a udržuje proces nepřetržité změny zlepšení. [27] [63] 
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Základem je však znalost vlastního podniku, jeho silných a slabých stránek, 

na které je potřeba se zaměřit a podle toho vybrat správnou metodu. Což se však může 

i přes pečlivou analýzu jevit jako problém. 

Určitým východiskem a vodítkem pro management podniku mohou být 

i zkušenosti z jiných průmyslových podniků.  

Používání metod neustálého zlepšování s sebou nese mnoho přínosů, které podnik 

v konkurenčním prostředí velmi zvýhodňují. Podnikům zavedení těchto metod přináší 

zlepšení uspořádanosti pracoviště, včetně jeho čistoty a přehlednosti, úsporu pracovních 

časů a zejména snižování nákladů, které by jinak byly zbytečně a neúčelně vynaloženy. 

Zavedené metody mají mnoho nesporných výhod, avšak přípravná fáze předcházející 

samotnému zavedení metod může přinášet určité úskalí.  

Jak se tedy v poměrně složitém světě neustálého zlepšování a obsáhlém počtu 

nejrůznějších metod prakticky orientovat, které metody jsou vnímány jako ty efektivní 

a nezbytné, které z nich jsou vhodné pro organizace, které s pojmem neustálé zlepšování 

teprve začínají a pro jakou úroveň v procesu zlepšování? Na tyto a další otázky budu 

ve své práci hledat odpovědi. 

1.1 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Metody neustálého zlepšování byly vyvinuty v minulém století, zejména pro průmyslovou 

výrobu. Některé z prvních programů zlepšování se objevily již v 18. století, 

kdy management povzbuzoval zaměstnance k tomu, aby zlepšovali procesy a motivovali 

je ke zlepšování procesů. [89] Na počátku 20. století se s pomocí vědy vyvíjely metody, 

které by pomohly manažerům analyzovat a řešit problémy výroby pomocí vědeckých 

metod. [11] Metody neustálého zlepšování se dále rozvíjely a výrobní společnosti také 

začaly zlepšovat své procesy. Jak vysvětlují Vinodh a Chintha [110]: „Výrobní systémy 

se vyvinuly z období výroby řemesel, kde jsou všechny výrobky ručně vyráběné, 

do hromadné výroby, kde výrobní systémy opakovaně vyráběly stejné komponenty 

ve velkém množství.“ Následně vznikl Lean Manufacturing (LM), který se zaměřuje 

na odstranění plýtvání, čímž se dosáhne snížení nákladů. 

Uvedené příklady nejsou jedinými zlepšeními ve zpracovatelském průmyslu, 

na celém světě byly navrženy a použity spousty nástrojů a metodik, z nichž některé jsou: 
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Total Quality Management, Demingův cyklus, Balanced Scorecard - Systém strategického 

řízení a měření. [88] A v poslední době například Lean-Six Sigma jako integrace Lean 

Manufacturing a Six Sigma. [11] 

Ale jak lze definovat pojem neustále zlepšování? Mezi literaturou není jasná 

definice neustálého zlepšování, různí autoři ji mohou nazvat procesem, metodikou nebo 

také filozofií; např.: Caroly et al. [18] definují neustále zlepšování jako proces, 

který je zaměřen na optimalizaci informací, fyzických toků a produktů za účelem kontroly 

výrobních nákladů a kvality. [18] Jinou definicí neustálého zlepšování je „trvalé zlepšování 

zaměřené na odstranění odpadů ve všech systémech a procesech organizace“. [11] Další 

autoři definují neustále zlepšování jako „zvláštní soubor rutin, které mohou pomoci 

organizace zlepšit to, co v současné době dělá“. [7] Ještě jedna definice vymezuje neustálé 

zlepšování jako „iniciativu, která zahrnuje postupy, jako jsou předepsané sekvence kroků 

pro provádění projektů a soubory nástrojů a techniky běžně používané k provádění těchto 

projektů“. [2] Citovaný Bessant [7] je pro západní svět stejný pojem jako pro japonskou 

kulturu Imai [49] s metodou Kaizen. Zangwill a Kantor [118] definují nestálé zlepšování 

jako pole výkonné techniky, které výrazně zlepšily procesy v mnoha společnostech 

a organizacích. Následující soupis obsahuje přehled vybraných autorů, kteří se zabývali 

uvedenými definicemi: 

• Kaizen, neboli neustálé zlepšování, je chápán jako jeden z prvků systému Total 

Quality Management (TQM) nebo jako základní platforma pro Toyota Production 

System (TPS) nebo Lean. Crosby [21], Ishikawa [50], Deming [25], Garvin [35], 

Juran [58], Hakes [38], Feigenbaum [28], Dean a Bowen [23], Oakland [79], 

Hellsten a Klefsjo [41], citovaní Suarezem-Barraza a Miguel-Davida [96]. 

• Celopodnikové zaměření na zlepšení výkonnosti procesu. Deming [25] a Imai [49] 

citovaní Wei a Ling. [112] 

• Organizační aktivity se zapojením všech lidí do společnosti od vrcholových 

manažerů až po pracovníky. Imai [49] a Bessant [7] citovaní Wei a Ling [112]. 

• Neustálé zlepšování jako soubor aktivit, které představují proces, jehož cílem 

je dosáhnout zlepšení výkonnosti. Jha et al. [55] citovaný Terziovským [104]. 

Neustálé zlepšování zahrnuje svazky postupů, jako jsou předepsané kroky pro 
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realizaci projektů a sady nástrojů a technik běžně používaných k provádění těchto 

projektů. Handel a Gittleman [39] citovaní Anandem [2]. 

• Neustálé zlepšování je řada výkonných technik, které v mnoha firmách výrazně 

zlepšily organizaci. [118] 

• Neustálé zlepšování souvisí přímo se společností Lean Manufacturing a jeho 

původem v produkčním systému Toyota [1]. 

• Neustálé zlepšování je organizovaný, plánovaný a systematický proces kontinuální 

změny založený na Demingově cyklu. Bond [13] citovaný Carrascosa et al. [19]. 

• Neustálé zlepšování je postupné zlepšování prostřednictvím inovace krok 

za krokem. Caffyn [17], Berling [6] a Brunet a New [15] citovaní Wei a Ling. [112] 

• Neustálé zlepšování je filozofií, kterou Deming popsal jednoduše jako sestávající 

z iniciativ zlepšování, které zvyšují úspěchy a snižují selhání. Juergensen [57] 

citovaný Bhuiyan a Baghel [11]. 

• Neustálé zlepšování musí být rozšířeno po celé společnosti a musí být realizováno 

všemi členy organizace. Jorgensen et al. [56] citovaný García-Sabater [34]. 

• Neustálé zlepšování je kultura trvalého zlepšování zaměřená na odstraňování 

plýtvání ve všech systémech a procesech organizace. [11] 

• Kaizen znamená neustálé zlepšování, zlepšování každým dnem, každým 

okamžikem, které realizují všichni zaměstnanci organizace na jakémkoli místě 

ve firmě. Vychází z malých postupných změn. Imai [48] [46] citovaný Suarez-

Barraza a Lingham [94]. 

• Filozofie řízení, která vytváří změny nebo malé postupné zlepšování pracovních 

procesů, které umožňují snížit množství plýtvání a následně zlepšit pracovní výkon 

a přenést do organizace postupnou inovační spirálu. Suárez-Barraza [95] citovaný 

Suarez-Barraza a Miguel-Davila [96]. 

• Neustálé zlepšování je proces, který popisuje podstatu kvality a představuje odraz 

toho, co podniky musí dělat, pokud chtějí být konkurenceschopnější 

a produktivnější. [107] 
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• Neustálé zlepšování je definováno jako systematické úsilí hledat a uplatňovat nové 

způsoby, aktivně a opakovaně pracovat na zlepšování procesu. [2] 

• Proces průběžného zlepšování má za cíl optimalizovat informace, fyzické toky 

a výrobky, aby bylo možné kontrolovat výrobní náklady a kvalitu. [18] 

Byla provedena analýza různých definic s cílem stanovit definici s nejběžnějšími 

charakteristikami. V definici kompozice se uvádí, že neustálé zlepšování je systematický 

proces nepřetržitého a přírůstkového vylepšení, který byl dříve podpořen různými nástroji. 

Jak je uvedeno v některých definicích, neustálé zlepšování může být podpořeno několika 

nástroji nebo technikami. Za účelem nalezení nejpoužívanějších nástrojů bylo analyzováno 

23 autorů, popisujících nástroje neustálého zlepšování, které konkrétně analyzují: 

Autoři Nástroje neustálého zlepšování 

Zangwill a Kantor [118] TQM (Total Quality Management - Celkové řízení 

kvality), Kaizen, Demingův cyklus neboli PDCA, JIT 

(Just-in-Time) 

Adams et al. [1] LM (Lean Manufacturing), Kaizen, TPS (Toyota 

production system) 

Bessant et al. [7] LM (Lean Manufacturig), Kaizen 

Terziovski [104] TQM, Kaizen, JIT (Just-in-Time) 

Bhuiyan a Baghel [11] LM, TQM, Kaizen, SS (Six Sigma), LSS (Lean Six 

Sigma), TQC (Total quality control – Celková 

kontrola kvality), BSC (Balanced Scorecard) 

Wei a Ling [112] SS, 8D, TQM, FMEA (Failure mode and effect 

analysis - Analýza možných vad a jejich následků), 

Process flow, TRIZ (Theory of Inventive problem 

solving - Teorie vynalézavého řešení problémů) 

Torres a Yarto [107] LM, Kaizen, Kroužky kvality, PDCA, SGIA (Small 

Gross improvement activities, TOC (Theory 

Of Constrains - Teorie omezení), Harrington process 
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Fryer [33] TQM, Kaizen, SS 

Suarez Barraza et al. [95] TQM, Harrington process 

Suarez Barraza a Miguel-Davila TQM, PDCA, Harrington process, EFQM 

[96] (European Foundation of Quality Management - 

Evropská nadace pro řízení jakosti) 

Suarez Barraza a Miguel-Davila LM, Kaizen, TQM, PDCA, JIT, Harrington process, 

[96] TQC, TPM (Total Productive Maintenance - Totální 

produktivní údržba), CWQC (Company Wide Quality 

Control - Celopodnikové řízení kvality) 

Anand et al. [2] TQM, JIT, TPM 

Voss [111] citovaný  

Anandem et al. [2] SS 

Shewhart [90] citovaný 

Anandem et al. [2] PDCA 

Garcia Sabater [34] PDCA, Kaizen 

Scott [88] TQM, PDCA, SS, Informační tabule 

Caroly [18] Kaizen, PDCA 

Jaca et al. [51] Kaizen, PDCA, SS 

Linares [67] TQM, TQC 

Tolamatl [106] SS 

Carrascosa [19] PDCA, SS, LSS  

Delgado [24] TQM, SS, JIT, Informační tabule, BRP (Business Re-

engineering Process – podnikový reengineering)  

 

Neustálé zlepšování je založeno na malých změnách, které musí být prováděny 

pravidelně a vyžadují účast všech zaměstnanců ve firmě, od pracovníků až po vrcholové 
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vedení. Někteří autoři podporující toto tvrzení jsou: Wei a Ling [112], citují Caffyn [17], 

Berling [6], Intra [45], Brunet a New [15], Imai [49] a Bessant a Caffyn [8], kteří popisují 

neustálé zlepšování jako postupné zlepšení prostřednictvím inovace se zapojením všech 

lidí do společnosti od vrcholových manažerů až po pracovníky. 

Moderní strategické řízení přináší podnikatelům mnoho účinných nástrojů, které 

napomáhají rozvíjet podnikání a dosáhnout lepších výsledků. Některé z nich jsou základní 

a relativně snadné, např. SWOT analýza nebo SMART zásady. Další metody jsou 

pokročilé, složitější a vyžadují důkladnější studium, jako např. MBO, KPI nebo BSC. 

Systémy řízení jakosti jako TQM, EFQM, LEAN, KAIZEN a SIX SIGMA jsou velmi 

důležité, stejně tak ISO 9000 a ISO 14000, jakožto další nástroje pro neustálé zlepšování. 

[80] 

Pokyny ISO 9000 poskytují komplexní model kvality systémů řízení, které mohou 

učinit jakoukoli společnost konkurenceschopnou. Co se týče ISO 14000, tato meznárodní 

norma je založena na metodologii známé jako PDCA. [81] 

Nedílnou součástí každé společnosti a neustálého zlepšování mohou být tyto 

postupy: 

• Flexibilita struktury - flexibilita je důležitým přínosem, který podniky hledají 

ve svých procesech. Nordin et al. [78] provedl výzkum týkající se implementace 

Lean Manufacturing v automobilovém průmyslu a zjistil, že jednou z hnacích sil 

je to zvýšení flexibility. 

• Nepřetržitá změna - pokud je neustálého zlepšování aktivní částí strategie, 

nepřetržitá změna bude přirozeným procesem ve firmách. 

• Koncepce vznikající strategie však otevírá dveře strategickému učení, protože 

uznává schopnost organizace experimentovat – učení je důležitou součástí procesu 

neustálého zlepšování, ve kterém musí být zaměstnanec schopen pokračovat 

v učení se novým způsobům práce a také navrhnout nové myšlenky. Zlepšení 

a experimentování je praktický způsob, jak se učit. Běžící experimenty jsou velmi 

běžné v Six Sigma, ve skutečnosti je jedním z důležitých statistických nástrojů, 

které se používají při návrhu experimentů. [117] 

Neustálé zlepšování je proces používaný firmami po celém světě jako strategie 

pro uspokojení vysoce náročného trhu. V rámci neustálého zlepšování existuje široká škála 
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nástrojů a metodik pro zlepšení výrobních procesů a existuje o nich značná literatura. 

Ale v dosud přezkoumané literatuře je málo informací o strategii a trendech neustálého 

zlepšování.  

Existují však průzkumy, které se zabývají praktickou aplikací metod a strategií 

neustálého zlepšování v podnicích, mapují vývoje a trendy z hlediska postojů manažerů 

v celé řadě odvětví. Jedním z nich je také činnost společnosti Bain & Company, 

která se průzkumy a vývoji trendů zabývá již od roku 1993. Počínaje rokem 1993 firma 

Bain & Company zkoumá a dotazuje vedoucí pracovníky po celém světě, jak používají 

nástroje pro správu a jak účinně tyto nástroje fungují. [86] [87] 

Během uplynulého desetiletí byli vedoucí pracovníci svědky expanze nástrojů 

a postupů řízení, jako jsou programy pro řízení změn, TQM a benchmarking. Termín 

„nástroj pro správu" nyní zahrnuje široké spektrum přístupů k řízení - od jednoduchého 

plánovacího softwaru až po složité organizační návrhy až po revidované filozofie 

světových obchodních společností. 

Výzkum je zaměřen na 25 nástrojů, které jsou každým rokem vylepšovány. 

Sleduje se, které nástroje společnosti používají, za jakých okolností a jak spokojení 

manažeři jsou s výsledky výběru, implementace a integrace nástrojů s cílem zlepšit výkon. 

Databáze čítá více než 11 000 respondentů a lze tak systematicky sledovat účinnost 

nástrojů řízení v průběhu let. V rámci průzkumu jsou vedoucích pracovníků dotazováni 

na jejich názory na řadu důležitých obchodních záležitostí. V důsledku toho lze sledovat 

a podávat zprávy o měnících se prioritách řízení. Využívání nástrojů se liší dle regionů 

a jsou patrné zřetelné rozdíly mezi desítkami nejlepších nástrojů. 
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25 nejoblíbenějších nástrojů 

1. Balanced Scorecard 

 

2. Benchmarking 

3. Big Data Analytics 

4. Business Process Reengineering 

5. Change Management Programs 

6. Complexity Reduction 

7. Core Competencies 

8. Customer Relationship Management 

9. Customer Segmentation 

10. Decision Rights Tools 

11. Digital Transformation 

12. Disruptive Innovation Labs 

13. Employee Engagement Surveys 

14. Mergers and Acquisitions 

15. Mission and Vision Statements 

16. Organizational Time Management 

17. Outsourcing 

18. Price Optimization Models 

19. Satisfaction and Loyalty 

Management 

20. Scenario and Contingency Planning 

21. Strategic Alliances 

22. Strategic Planning 

23. Supply Chain Management 

24. Total Quality Management 

25. Zero-Based Budgeting 

 

 

Systém strategického řízení a měření 

výkonnosti 

Benchmarking 

Velká analýza dat 

Reengineering podnikových procesů 

Programy pro správu změn 

Snižování složitosti 

Klíčové kompetence 

Management vztahu se zákazníky 

Segmentace zákazníků 

Nástroje právních rozhodnutí 

Digitální transformace 

Disruptivní inovační laboratoře 

Zjišťování angažovanosti zaměstnanců 

Fúze a akvizice 

Mise a Vize 

Organizační časový management 

Outsourcing 

Modely optimalizace cen 

Spokojenost a řízení loajality 

 

Scénář a plánování nepředvídaných událostí 

Strategická spojenectví 

Strategické plánování 

Řízení dodavatelského řetězce 

Celkové řízení kvality 

Rozpočtování s nulovým základem 
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První celosvětový průzkum nástrojů a trendů řízení byl zahájen v roce 1993. 

Jeho cílem bylo sledování chování a postojů vedoucích pracovníků prostřednictvím celé 

škály ekonomických cyklů.  

Zprávy z průzkumů vychází každý lichý rok a obsahují data získané do konce 

předcházejícího roku. Posledním aktuálním je výzkum z roku 2015.  

V roce 2015 Bain & Company obdržela 1 067 dokončených průzkumů od široké 

škály mezinárodních vedoucích pracovníků ve všech odvětvích. Respondenti z 10 zemí 

jsou seskupeni do čtyř regionů: Severní Amerika (USA a Kanada); Evropa, Střední východ 

a Afrika (Francie, Německo, Španělsko a Spojené království); Asie a Tichomoří (Čína 

a Indie);  Latinská Amerika (Mexiko a Brazílie). Výsledky jsou seřazeny od nejlepších 

po nejhorší z 25 nejoblíbenějších nástrojů pro správu a poskytují přehled o tom, 

co považují za důležité vedoucí pracovníci po celém světě. 

 Global N. America EMEA APAC L. America 
Customer Relationship 
Management 

1 4 1(t) 2(t) 4 

Benchmarking 2(t) 2(t) 1(t) 14 2 

Employee Engagement Surveys 2(t) 1 5 8  

Strategic Planning 2(t) 2(t) 9 5(t) 1 

Outsourcing 5 6 3(t) 5(t) 9(t) 

Balanced Scorecard 6(t) 7(t) 3(t) 15(t) 3 

Mission and Vision Statements 6(t) 5 8 18 5 

Supply Chain Management 8 7(t) 10 2(t) 13(t) 

Change Management Programs 9 9 6(t) 21 9(t) 

Customer Segmentation 10 14(t) 6(t) 12(t) 7 

Core Competencies 11(t) 10 - 7 - 

Big Data Analytics 11(t) - - 1 - 

Total Quality Management 11(t) - - 4 - 

Satisfaction and Loyalty 
Management 

16 - - 9 - 

Digital Transformation 19(t) - - 10 - 

Business Process Reengineering 15 - - - 6 

Strategic Alliances 17 - - - 8 

Note: (t) = tied 

Obrázek 1: Pořadí nejoblíbenějších ukazatelů napříč regiony 

Stejně jako v předchozích letech opět platí, že řízení vztahů se zákazníky 

(Customer Relationship Management) bylo nástrojem č. 1. Překvapivé bylo, že Big Data 

Analytics, jeden z novějších nástrojů v průzkumu, který má ale zatím poměrně nízké 

využití, se umístil na prvním místě v oblasti spokojenosti, zejména v Číně a Indii. Dalším 
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nástrojem s největším prognózním nárůstem použití byl scénář a plánování nepředvídaných 

událostí (42 %), následovaný snižováním složitosti (40 %). 

Big Data Analytics umožňuje rychlou extrakci, transformaci, načítání, 

vyhledávání, analýzu a sdílení masivních datových sad. Analýzou velké, integrované 

databáze v reálném čase namísto menších nezávislých dávkových datových souborů se Big 

Data Analytics snaží rychle identifikovat dříve neviditelné korelace a vzorce, které mají 

zlepšit rozhodování. Přestože se jedná o tradiční systémy pro správu databází a systémy 

Business Intelligence, Big Data Analytics dramaticky zvyšuje schopnost zpracovávat 

tzv. „velká data“ (Big Data) s následujícími čtyřmi charakteristikami: 

• Velikost: přesahuje terabajty na petabyty a exabyty. 

• Rychlost: umožňuje vnímat a provádět akce v reálném čase. 

• Rozmanitost: analyzuje vše od datových toků datových toků po tok videa. 

• Variabilita: řídí změny datových formátů a informačních polí. 

Získané výsledky pomáhají manažerům lépe měřit a řídit nejdůležitější funkce 

jejich podnikání. 

Vědecké metody již v současné době využívá mnoho podniků jak v zahraničí, 

tak i v ČR, jako problém se však jeví skutečnost, že značný počet podniků stále neumí tyto 

nástroje vhodně využívat. Řídícím pracovníkům v podnicích tak dosud chybí účinné 

návody použitelných postupů, tak aby nástroje managementu mohly být efektivně 

využívány. [76] 

Proto byl v českých podmínkách uskutečněn projekt s názvem „Výzkum možností 

efektivní aplikace jednoduchých exaktních metod v logistickém managementu a marketing 

managementu českých podniků“ (GA402/03/0668, 2003 – 2005, řešitel: Miroslav Plevný). 

Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat stav využívání modelů, metod a racionálních 

postupů ve firmách v ČR a srovnat tento stav se zahraničními ekonomikami v rámci 

dostupných údajů (Rakousko, Německo, Velká Británie, USA). Dalším cílem bylo 

navrhnout vhodnou sadu metod pro praktické využití, jejich vývoj a implementace 

vybraných systémů. Výsledkem projektu mimo jiné bylo publikování možností využití 

kvantitativních metod v prostředí ČR s důrazem na praktickou aplikovatelnost. 
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Z výzkumu vzniklo několik článků, které byly publikovány, a to: Friedrich [30], 

Plevný [83] [84] [85]. Výzkum vycházel ze zahraničních zdrojů, konkrétně z Morgan [74]. 

Jednalo se o průzkumy společností a odborníků v soukromém sektoru za posledních 30 let 

s využitím operačního výzkumu v oblasti manažerských věd, jehož důsledkem nakonec 

bylo mnohem širší využití než jen stanovení použitelnosti samotných metod. Ukázalo se, 

že využití operačních výzkumů v oblasti manažerských věd je ve velkých firmách 

rozsáhlé. Výsledky výzkumů naznačily, že analytici by měli být rozptýleni v rámci celé 

firmy, operační výzkumy by se měly opírat zejména o jednoduché techniky a problémy, 

které jsou často hlášeny odborníky, lze vyřešit zlepšením komunikace s managementem. 

Po přezkoumání zjištěných problémů s implementací, se odborníci shodli, že odstraňování 

překážek je závislé zejména na dalším vzdělávání a zvyšování informovanosti. 

Dále výzkum čerpal informace z průzkumů z již výše zmiňovaného Bain 

& Company: Rigby and Bilodeau [86].  

V České republice není mnoho autorů, kteří by se systémem neustálého 

zlepšování (angl. Continuous improvement) do hloubky zabývali, jelikož dle autora této 

práce je japonská myšlenka neustálého zlepšování (resp. Kaizen) a její širší míra 

implementace ještě relativně tzv. „v plenkách“. Pomalu se již ale dostává do podvědomí, 

ale stále je to „pouze“ nové slovo, které zatím neumí podniky systémově uchopit, aplikovat 

a maximálně využít. Pro rozvoj této filosofie a možnost následné implementace 

do podniků byl založen Kaizen Institut pro český a slovenský trh, kde odborníci školí nové 

Kaizen manažery pro různé úrovně managementu. [121] Aplikovat Kaizen totiž není 

jednoduché, protože je nejdříve potřeba evropskou mentalitu práce přepracovat 

na tu východní (myšleno japonskou) již od základů, jelikož japonská mentalita staví 

na naprosto jiných základech (morálních, etických, aj.). [103] 

Autor publikací o Kaizen, M. Imai, je považován za zakladatele japonské filosofie 

(Kaizen Institut), která porovnává přístup západní Evropy a Japonska. Jeho stěžejní dílo: 

„Metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku“ [46] pojednává o strategii, 

jež evropským podnikům pomůže vyrovnat se s výzvami. 
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Obrázek 2: Porovnání přístupů [49] 

Dále vysvětluje, proč je Kaizen pro současný management tak nepostradatelný 

jako základní koncept. Zmiňuje také, jak si bohužel v dnešní době většina západních 

managementů filozofii Kaizen nepřipouští, a tím si neuvědomuje, jak ohromné příležitosti 

tato strategie nabízí (obr. 2). Je to pravděpodobně tím, že důsledky Kaizen zatím nikdo 

nedokázal objasnit, jelikož je stále ve svých začátcích. Avšak s jistotou lze konstatovat, 

že je tato metoda aplikovatelná na jakoukoliv firmu, podnik či organizaci. [49] 

Druhá stěžejní publikace M. Imaie: „The Key to Japan's Competitive Success“ 

jako první na světě uvedla v praxi právě filozofii Kaizen. Zde Imai rozlišuje 3 zásadní typy 

činností: Inovace, Kaizen a Údržba, což znamená udržet prostředky funkční, v běhu, 

v souladu se současným stavem. Tato praktická publikace slouží jako komplexní příručka 

postupů Kaizen v managementu, které lze uvést do praxe. Imai je dále hlavně přesvědčen, 

že na nižší úrovni výroby v organizaci, převládá dominantní fokus stále na údržbu. 

Ale na každé vyšší úrovni se stává Kaizen víc a víc významnou aktivitou, až na nejvyšších 

úrovních managementu, kde už je přítomna pouze Inovace a Kaizen. [49] 

Z českých autorů lze uvést M. Bauera [3] [4], který se zabývá metodou Kaizen 

jako cestou ke štíhlé a flexibilní firmě. Ve svém druhém díle Bauer upozorňuje, 

že v českých a slovenských firmách se metoda Kaizen stále hledá, neboť Kaizen 

je metodou zlepšování a odstraňování (čili „muda“ neboli plýtvání), které je však 

dlouhodobé, dokonce můžeme říci nekonečné. V našich zemích je však největší překážkou 

změna kultury myšlení národa, podniku i jedince. S lepším chápáním firemní kultury, 

přijetím a respektováním jejich hodnot, pravidel a norem se budou snáze hledat způsoby 
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v prosazování a vedení změn. Důležité je však nevzdat se, neboť samotná změna myšlení, 

chování či kultury nastane až v poslední fázi transformačního procesu. [4] Z toho vyplývá, 

že pro české firmy nebude tak jednoduché na Kaizen přistoupit, protože česká resp. 

evropská mentalita je naprosto diametrálně odlišná a každá změna firemní filosofie bude 

časově náročná. V horším případě se přechod ani nemusí zdařit a očekávané změny 

k lepšímu vůbec nenastanou.  

Dalším autorem, který se zabývá tímto tématem, je P. Besta [9] s autorským 

kolektivem z VŠB – TU Ostrava. Téma publikoval P. Besta i jako odborný příspěvek [9] 

nebo [10]. Z toho můžeme s jistotou usoudit, že o Kaizen a neustálé zlepšování je velký 

zájem také již v institutech terciárního vzdělání, který připravuje studenty na budoucí 

zaměstnání v průmyslových oborech a jejich kvalitní připravenost do současných 

moderních podniků. Témata Kaizen s neustálým zlepšováním se stala zajímavými tématy 

také pro studenty vysokých škol, která byla zpracována jako absolventské bakalářské, 

diplomové či disertační práce, jak z VŠB – TU Ostrava (Nedbalová [75]; Bitomská [12]; 

Hajdíková [37]), Vysokého učení technického Brno - Špavor, [102] či Vysoké školy 

polytechnické v Jihlavě [12] [47]. Z českých představitelů lze zmínit např. Roberta 

Maurera [73], Jiřího Kučeru a několik dalších.  

V neposlední řadě lze uvést i slovenského autora J. Košturiaka [60] s publikací 

a článkem, kde polemizuje s Imaiem [47], jelikož Košturiak říká, že: „Kaizen se nedá 

aplikovat či implementovat, pouze žít….“ S tímto výrokem se dá souhlasit, protože Kaizen 

je cesta na celý život a je v každém z nás.  

Mezi současné významné evropské autory v oblasti teorie a praxe řízení podniku 

patří např. rakouský ekonom a uznávaná kapacita v řízení podniku Fredmund Malik. 

Ve své publikaci [70] řeší, podle čeho se pozná spolehlivý koncept vedení podniku. 

Zabývá se také otázkou, zda a do jaké míry je management věcí ideologie či módy. 

1.2 PŘEDMĚT DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předmětem disertační práce je zmapování a následná analýza postojů vyšších manažerů 

průmyslových podniků k důležitosti, úrovni implementace a důvodů pro zavedení metod 

neustálého zlepšování na vybraném vzorku průmyslových podniků v České republice.  
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Na základě získaných a vyhodnocených dat bude zpracován konceptuální model 

přístupů ke vhodným metodám neustálého zlepšování, dělený do jednotlivých fází, 

s využitím „best practice“, jako budoucí strategický nástroj pro podporu rozhodování 

při implementaci pro průmyslové podniky, které: 

• se rozhodly jít s dobou, a to cestou zlepšování, i přesto, že mají vynikající výsledky 

(protože, vždy je co zlepšovat),   

• mají poslední dobou určité potíže a znají jejich příčiny; a nebo neznají, ale právě 

implantace vhodných nástrojů ve správném kvadrantu jejich uplatnitelnosti jim 

může pomoci příčiny odhalit a následně odstranit, 

• stojí před otázkou, zda zlepšovat nebo inovovat svou činnost. 

Model se bude rovněž konkrétně soustředit na návrh nejvhodnějších metod, 

ve smyslu prezentace ověřené sady vhodných metod, ale bude zároveň poskytovat návod, 

s ohledem na fázi úrovně implementace metod neustálého zlepšování, ve které se daný 

podnik nachází, kterou metodu použít jako nejvhodnější.  

Tyto výsledky pak budou v závěru zevšeobecněny jako určitý „model“ 

implementace strategického přístupu k zavedení konkrétních metod zlepšování 

v návaznosti na konkrétní výsledky v „modelovém“ podniku. Vše bude doplněno 

o autorský komentář a závěry dosažených výsledků. 

1.3 VÝSTUPY PRÁCE 

Výstupy disertační práce budou tyto: 

1. konceptuální model ověřených přístupů k metodám neustálého zlepšování 

na základě výsledků výzkumu v průmyslových podnicích, tzv. „best practice“, 

2. model implementace vhodných metod neustálého zlepšování pro udržení 

konkurenceschopnosti průmyslového podniku v návaznosti na fázi zlepšování, 

ve které se podnik aktuálně nachází. 

1.4 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PRO VĚDU A PRAXI 

Disertační práce je zaměřena na problematiku přístupu a využívání metod neustálého 

zlepšování v průmyslových podnicích v České republice. Přispěje k objasnění současného 
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stavu řešené problematiky a vytvoří tak teoretický a praktický základ pro další řešení 

v oblasti využívání metod neustálého zlepšování v návaznosti na zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků.  

Přínosy výzkumné práce lze spatřit ve dvou rovinách: v rovině teoretického 

poznání a vědě a v rovině manažerské práce. 

1.4.1 OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRÁCE PRO VĚDU 

Přínos práce pro teorii spočívá v uceleném přehledu jednotlivých metod neustálého 

zlepšování a přesnější identifikaci jejich přínosů v praxi. Došlo k prozkoumání 

jak literárních, tak internetových zdrojů, sborníků, časopisů a diplomových prací. 

Teoretické výsledky výzkumu a ověření platnosti hypotéz mohou znamenat 

důležitý posun v chápání této složité problematiky a mohou být východiskem pro další 

poznatky v oblasti uplatňování metod průmyslového inženýrství v průmyslových 

podnicích. 

Tyto výsledky budou, dle zájmu firem, přístupné například na odborných 

konferencích, školeních či podnikových časopisech a mohou pomoci při zefektivňování 

činnosti podniků v dané problematice. 

Práce přinesla určité vymezení jednotlivých metod, které podniky vnímají jako 

klíčové pro snižování nákladů, zvyšování výkonnosti a inovační aktivity, vedoucí 

ke zvýšení konkurenceschopnosti a počtu zákazníků. 

Na základě získaných informací došlo k identifikaci modelu typického podniku 

z pohledu přístupu k implementaci metod neustálého zlepšování. 

1.4.2 OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRÁCE PRO PRAXI 

Přínos této výzkumné práce lze prakticky realizovat při implementaci metod neustálého 

zlepšování zejména pro podniky, které doposud nezačaly s uplatňováním metod neustálého 

zlepšování a kterých je dle výzkumu stále více než 40 %, využitím tzv. „best practice“, 

to znamená uplatnit při jejich zavádění zkušenosti vyplývající z postojů a přístupu 

manažerů, kteří již metody neustálého zlepšování implementovány mají. 
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Další z významných praktických zjištění je skutečnost, že téměř 45 % 

průmyslových podniků by uvítalo analytický nástroj podporující rozhodování jakou 

metodu neustálého zlepšování zvolit a v jaké fázi jejich implementace. 

Nesporný další přínos této výzkumné práce tkví v informační hodnotě, 

v jaké úrovni jsou předpokládané náklady na implementaci metod neustálého zlepšování 

a jakým způsobem ve smyslu odměňování přistoupit například k zavedení metody 

zlepšovacích návrhů či Kaizen kroužků kvality, tak aby zajistila očekávané výsledky 

inovačních aktivit. 

Samozřejmě velmi záleží na podnicích, jak výsledky této práce využijí. 

Zda se budou snažit zavádět metody, které byly v této práci identifikovány jako klíčové 

a které bezesporu zlepší produktivitu, eliminují plýtvání a přispějí ke zvýšení zákaznické 

spokojenosti, nebo zda budou pokračovat ve stávajících aktivitách, někdy i neaktivitách, 

ve smyslu uplatňování metod neustálého zlepšování. 

Autor této práce věří, že výsledky výzkumu budou prakticky uplatněny 

a pomohou vyšší míře informovanosti manažerů v této oblasti. 

1.5 VÝZKUMNÉ HYPOTÉZY 

Na počátku výzkumné práce, s využitím dlouholetých zkušeností autora jako manažera 

s praxí v několika průmyslových podnicích a výsledků průzkumů a šetření, publikací 

a děl mapujících danou problematiku, dostupné zejména v anglickém jazyce, 

byly stanoveny tyto čtyři hypotézy, které v rámci výzkumu budou následně potvrzeny 

či zamítnuty: 

• H1: Počet manažerů, kteří podporují myšlenku, že existuje příliš velký počet metod 

neustálého zlepšování a je obtížné se mezi nimi orientovat a vybrat si tu správnou, 

je vyšší než počet těch, kteří tuto myšlenku nepodporují. 

• H2: Počet manažerů, kteří považují zavedené metody neustálého zlepšování jako 

významnou podporu k udržení pozice na trhu, je vyšší než počet těch, kteří 

je za významné nepovažují. 

• H3: Méně než 15 % podniků využívá v praxi více než dvě metody neustálého 

zlepšování. 
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• H4: Počet manažerů, kteří připouštějí, že samotné zavádění metod neustálého 

zlepšování se děje většinou na příkaz „shora“ z vyššího managementu, je vyšší než 

počet těch, kteří s tímto názorem nesouhlasí. 

1.6 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je zmapování úrovně implementace a metod neustálého zlepšování 

a na základě jeho poznání formulovat konceptuální model nejlepšího přístupu k metodám 

neustálého zlepšování v podmínkách České republiky. Součástí tohoto cíle je návrh 

modelu implementační strategie v návaznosti na konkrétní fázi zavádění metod neustálého 

zlepšování, ve které se podnik nachází. 

1.6.1 HLAVNÍ CÍLE 

Hlavní cíle jsou popsány takto: 

1. Zmapování současné situace v používání metod neustálého zlepšování 

v průmyslových podnicích v ČR. 

2. Vytvoření modelu ověřených přístupů k metodám neustálého zlepšování na základě 

„best practice“. 

3. Vytvoření modelu implementace vhodných metod neustálého zlepšování pro 

udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků. 

1.6.2 DÍLČÍ CÍLE 

V návaznosti na hlavní cíle byla provedena dekompozice na cíle dílčí, determinující 

strukturu celé práce, jsou to tyto: 

1. Rešerše a zmapování situace současného vědeckého poznání v oblasti přístupů 

k neustálému zlepšování, zahrnující tradiční východní filosofie zlepšování typu 

Kaizen a TPS, Baťův systém řízení, který nelze v tomto geografickém regionu 

pominout, až po moderní evropské přístupy, doplněné o nové kombinace metod, 

s cílem hledat stále efektivnější cesty ke zlepšování a tím ke zvýšení schopnosti 

reagovat na zvyšující se požadavky zákazníka. 
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2. Dotazníkové šetření – za pomoci autorsky sestavených otázek zjistit na vybraném 

statisticky významném vzorku průmyslových podniků postoje středních a vyšších 

manažerů v oblasti znalosti, využívání a vnímaného přínosu metod neustálého 

zlepšování jako významného nástroje k udržení konkurenceschopnosti podniku 

v současném dynamickém, globálním a velmi náročném tržním prostředí. 

3. Distribuce dotazníků do vybraných průmyslových podniků a jejich následný sběr. 

4. Statistické vyhodnocení získaných dat za pomocí faktorové analýzy a následné 

vytvoření statistického více faktorového lineárního modelu jako východisko 

k návrhu konceptuálního modelu nejvhodnějšího přístupu k metodám neustálého 

zlepšování. 

1.7 METODIKA DISERTAČNÍ PRÁCE 

Způsob a postup řešení disertační práce byl již částečně nastíněn na předešlých stranách 

této práce. Zpracování tématu „Model implementace vhodných metod neustálého 

zlepšování pro udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ v rámci předložené 

disertační práce vycházel ze základního metodologického a dokumentačního postupu, 

skládajícího se z těchto kroků – (viz obr. 3). 
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Obrázek 3: Postup řešení disertační práce 

1.7.1 FORMULACE ZADÁNÍ VÝZKUMNÉ PRÁCE 

Na základě konzultace se školitelem a dosavadní praxe autora této práce na pozici vyššího 

manažera v několika průmyslových pozicích bylo společně zvoleno téma doktorské 

disertační práce. Při volbě samotného tématu byla zohledněna zajímavost a atraktivnost, 

aktuálnost tématu, originalita, časová i finanční náročnost sběru dat, dostupnost zdrojů dat 

a praktická využitelnost výzkumu. 
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1.7.2 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI ŘEŠENÍ 

Zavádění metod neustálého zlepšování je pro mnoho podniků tématem či výzvou, 

pro některé naprostou samozřejmostí a pro některé nutností k jejich přežití. Ve většině 

případů podniky přistupují k jejich implementaci na základě direktiv či zkušeností 

mateřských či sesterských podniků často z odlišných geografických struktur. A právě 

v návaznosti na různorodost a rozmanitost přístupů, chápání a firemních kultur 

jednotlivých průmyslových podniků, a zároveň na nemalý počet metod a přístupů 

k neustálému zlepšování, vznikla základní potřeba zpracování tohoto tématu. 

1.7.3 CÍL PRÁCE A OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY 

Na základě konfrontace se zadáním bylo následně možno formulovat cíl, resp. cíle 

výzkumného úkolu. Cíl určuje, čeho má být jeho splněním dosaženo. Cílem nebylo jen 

vyřešení výzkumného problému, nýbrž také forma prezentace výsledků, tedy tvar výstupní 

informace, způsoby aplikace výsledků v praxi a v neposlední řadě také doporučení dalšího 

výzkumného postupu.   

Z tohoto důvodu bylo v tomto případě formulováno více dílčích cílů.  

V návaznosti na tyto cíle byly následně formulovány výzkumné otázky a hypotézy. 

1.7.4 VOLBY VHODNÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

Při volbě vhodných informačních zdrojů byla na prvním místě brána v úvahu jejich 

aktuálnost a spolehlivost. Jako primární zdroje informací byly využívány vědecké, odborné 

a technické, pokud možno impaktované nebo alespoň recenzované články z českých 

a zahraničních zdrojů, výsledy průzkumů, zkoumání, původních hypotéz a teorií. Jako 

sekundární zdroje byly využity dokumenty, které jsou zkrácenou, zpřístupněnou verzí 

primárních zdrojů, jako jsou kompendia, referátové časopisy a literatura citací.  Terciální 

zdroje nebyly v této práci příliš využity. 

1.7.5 REŠERŠE 

Provést rešerši pro autora této práce znamenalo prohledat dostupné informační zdroje 

(katalogy vědeckých knihoven, odbornou českou a zahraniční literaturu a odborné články, 

elektronické databáze, webové stránky univerzit, vědeckých společností/firem apod.).  
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Shromáždění a prostudování vybrané relevantní literatury bylo předpokladem 

k vytvoření přehledu o stavu poznání v tématu této disertační práce. Díky rešerši si autor 

více utřídil základní poznatky, východiska a získal další inspiraci pro svou vlastní práci. 

1.7.6 HYPOTÉZY 

Na základě provedené rešerše, ale zejména na bázi osobních manažerských zkušeností jak 

z českých průmyslových podniků, tak z nadnárodních korporací, byly formulovány 

čtyři hypotézy, jejichž přesné znění jsou uvedeny v podkapitole 1.5. s názvem Výzkumné 

hypotézy. 

1.7.7 AUTORSKÉ SESTAVENÍ DOTAZNÍKU 

Vlastní konstrukci dotazníku předcházelo poznání zkoumané oblasti, stanovení hypotéz 

a cílů. Délka dotazníku, tedy 36 výzkumných otázek, odpovídalo ochotě respondentů 

a časové náročnosti jeho vyplnění. Dle Kozla [62], více než 20 otázek může respondenty 

odradit, proto doporučuje časovou náročnost nepřevyšující 10 minut. Při sestavování 

dotazníku se podařilo najít optimální poměr mezi počtem otázek (36), aby pokryly šíři 

zkoumané problematiky, a časovou náročností, která v průměru nepřesáhla 7 minut. 

Otázky byly koncipovány srozumitelně s možností vybrat si zpravidla z ne více 

než 5 odpovědí. Tím se výrazně urychlila reakce respondentů na jednotlivé otázky, 

a tím i korigovala časovou náročnost celého dotazníku. 

Výzkumné otázky dotazníku byly koncipovány do 3 částí: 

1. část věnující se popisu dané společnosti a její určité kategorizaci v rámci 

průmyslových podniků v České republice, 

2. část věnující se konkrétním metodám neustálého zlepšování, jejich znalosti, 

využívání prioritizaci a implementaci v praxi, 

3. část věnující se vnímání a názorům manažerů na problematiku využití metod 

neustálého zlepšování z pohledu přínosů pro daný podnik. 

1.7.8 OSLOVENÍ VYBRANÉ MNOŽINY PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ 

Jako vhodná množina pro účely výzkumu byly vybrány a osloveny všechny průmyslové 

podniky se sídlem na území České republiky s počtem zaměstnanců nad 250, 
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tedy tzv. střední a velké společnosti. Zaměření průmyslových podniků bylo rozděleno 

v souladu s klasifikací CZ-NACE na tyto kategorie: 

1. Těžba a dobývání 

2. Stavebnictví 

3. Zpracovatelský průmysl 

4. Potravinářství 

5. Hutnictví & Strojírenství 

6. Automobilový průmysl 

7. Doprava a skladování 

8. Energetika a vodárenství 

9. Ostatní 

Celkem bylo náhodně vybráno a osloveno 836 průmyslových podniků, tak aby 

pokrývaly všechna průmyslová odvětví. 

1.7.9 DISTRIBUCE A SBĚR VYPLNĚNÝCH DOTAZNÍKŮ 

Distribuce směrem do podniků byla prováděna elektronicky pomocí online software 

nástroje Google Docs, umožňující anonymní vyplnění, následnou kolekci a sběr 

vyplněných dotazníků ve strukturované databázi. Do každého podniku byl zaslán pouze 

jeden dotazník, tedy každý vyplněný dotazník reprezentuje právě jeden podnik.  

Dotazníky byly směřovány k: 

1. vyšším manažerům managementu podniku (např. výrobní, technický manažer, příp. 

ředitel, CEO), 

2. středním a vyšším manažerům, kteří mají z povahy své pozice v náplni práce 

problematiku neustálého zlepšování (např. CAPEX manažer, Manažer neustálého 

zlepšování a řízení jakosti). 

Tedy respondenty byly pouze manažeři na pozici středního nebo vyššího managementu 

se znalostí zkoumaného tématu a širších návazností na nutnost udržení 

konkurenceschopnosti podniku v souvislosti s rostoucími požadavky zákazníků. 
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1.7.10 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Pro následné zpracování bylo využito nástrojů deskriptivní statistiky, především střední 

hodnoty (aritmetického průměru) a variability (směrodatné odchylky), a dále faktorové 

analýzy. Jedním ze základních cílů faktorové analýzy bylo posouzení struktury vztahů 

mezi sledovanými proměnnými a zjištění, zda dovoluje jejich rozdělení do homogenních 

skupin (faktorů), jež by měly umožnit lepší pochopení vlastních proměnných. 

1.7.11 VERIFIKACE HYPOTÉZ 

Konfrontací získaných dat s formulovanými hypotézami (cíli práce) byly tyto hypotézy 

verifikovány (testovány) s využitím vhodných statistických testů. Na základě výsledků 

těchto testů byly hypotézy buď přijaty, nebo zamítnuty. 

1.7.12 VYTVOŘENÍ STATISTICKÉHO VÍCE FAKTOROVÉHO LINEÁRNÍHO 

MODELU 

Na základě provedené faktorové analýzy vzniknul viceúrovňový lineární model, který byl 

následně zkoumán, jednotlivým faktorům byly přiřazovány váhy a významnost a byly 

hledány společné rysy a závislosti mezi faktory a proměnnými. 

1.7.13 SESTAVENÍ KONCEPTUÁLNÍHO MODELU OVĚŘENÝCH PŘÍSTUPŮ 

„BEST PRACTICE“ 

Výsledný model byl následně interpretován pomocí 20 tezí, tedy jako dvacetibodový 

zobecněný konceptuální model, který v maximální míře popsal chování typického podniku, 

ve smyslu většinového příklonu respondentů k té či oné výzkumné možnosti. 

1.7.14 SESTAVENÍ MODELU IMPLEMENTACE NEJVHODNĚJŠÍCH METOD 

A FÁZE IMPLEMENTACE 

Každá z vybraných metod neustálého zlepšování je efektivně uplatnitelná a vhodná pro 

jinou fázi „života“ podniku z pohledu uplatňování principů neustálého zlepšování. 

Sestavení modelu implementace s popisem jednotlivých fází a vhodnosti uplatnění 

konkrétních metod bylo jedním z hlavních výstupů této disertační práce. 
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1.7.15 OVĚŘENÍ MODELU NA VYBRANÉM PRŮMYSLOVÉM PODNIKU 

Na základě sestavení zmíněných modelů byly tyto verifikovány (ověřeny) na konkrétním 

průmyslovém podniku v České republice, vyhovujícímu kritériím Dotazníku. Cílem bylo 

srovnat aktuální situaci v oblasti řešení problematiky neustálého zlepšování s modelem 

nejvhodnějších přístupů (best practice) a s modelem implementace nejvhodnějších metod 

neustálého zlepšování. Výsledky srovnání byly popsány, zhodnoceny a hlavní výstupy 

graficky znázorněny. 

1.7.16 SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Předposlední částí byly shrnuty hlavní výsledky a zásadní zjištění výzkumu a případná 

doporučení. Přestože byl tento výzkum poměrně náročnou záležitostí, lze se domnívat, 

že svými výsledky přispěl k optimálnímu řešení problému. Projevila se také jedna 

ze známých nevýhod dotazníků (oproti poměrně širokému množství výhod), kterou je nižší 

návratnost dotazníků z důvodu obecné neochoty respondentů odpovídat a účastnit se těchto 

výzkumů. 

1.7.18 ZÁVĚR 

V závěru bylo znovu akcentováno, co bylo hlavním cílem práce, a uvedeno, jakým 

způsobem byl tento cíl naplněn. Byly zrekapitulovány všechny nejdůležitější výsledky, 

které byly zjištěny, a vysvětleno, jaký mají význam. V poslední části závěru byly uvedeny 

varianty rozšíření stávající práce ve smyslu dalších výzkumných oblastí, 

které s problematikou souvisí, ale které stanovený rámec práce převyšují.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

PRÁCE 

2.1 KONKURENCESCHOPNOST 

Konkurenceschopnost je často citovaný pojem, pod nímž se obvykle intuitivně rozumí 

schopnost firmy (podniku) úspěšně odolávat konkurenci se stejným nebo podobným 

zaměřením na domácím nebo zahraničním trhu. Vzhledem k nejednoznačnému vymezení 

kategorie konkurenceschopnost je v řadě odborných prací tato kategorie hodnocena jako 

ne příliš objektivní, exaktní, tj. značně ovlivnitelná subjektivními přístupy. 

I na základě široké rešerše odborné literatury je možné konstatovat, že neexistuje 

jediná všeobecně přijímaná definice konkurenceschopnosti. Jednotliví autoři si tento pojem 

vykládají rozdílně, a to zejména s přihlédnutím ke specifikům daného výzkumu. 

Aby bylo možné definovat samotnou krystalickou podstatu 

konkurenceschopnosti, je nezbytné od těchto partikulárních pohledů abstrahovat 

a pojmenovat základní imanentní vlastnosti tohoto pojmu jakožto společného jmenovatele 

většiny používaných definic konkurenceschopnosti: 

• Vymezení subjektu – Schopnost konkurovat je nezbytně spjata (stejně jako jiné 

schopnosti) se svým nositelem. Nikdy tedy není možné definovat 

konkurenceschopnost, aniž bychom definovali jejího nositele. Jednoznačně lze tuto 

dimenzi subjektu sledovat v mnoha definicích konkurenceschopnosti – 

kdy například Stojčić [93] uvádí, že „konkurenceschopnost je schopnost 

ekonomické entity konkurovat, soutěžit“. Obdobně se vyjadřuje také Slaný [91]: 

„konkurenceschopnost má význam pouze tehdy, je-li porovnáván jeden subjekt 

s jeho konkurenty“.  

• Vymezení prostoru – Vzhledem ke skutečnosti, že princip konkurence je založen 

na vzájemné interakci dvou a více subjektů, je také pojem konkurenceschopnost 

relativním konceptem – subjekt může být konkurenceschopný pouze ve vztahu 

k jiným entitám, nikdy ne sám o sobě. Mezi autory, kteří tento princip vyjadřují 

ve své díle, patří například Feurer a Chaharbaghi: „konkurenceschopnost 

je relativní, nikoli absolutní“ [29] nebo Čichovský: „konkurenční prostředí 
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je časový řez prostorem naší planety, kde probíhá vzájemné interaktivní působení 

dvou živých objektů nebo subjektů, které se snaží v daném čase a prostoru 

realizovat stejnou nebo podobnou činnost, mají stejné nebo podobné cíle 

a používají stejných nebo podobných metod k jejich dosažení“ [22]. Proto 

je v rámci definice konkurenceschopnosti nezbytné vymezit také prostor, v rámci 

kterého budeme konkurenceschopnost subjektu definovat. V případě tohoto 

výzkumu bude prostorem pro sledování konkurenceschopnosti subjektu skupina 

všech potenciálních konkurentů subjektu, tedy skupina všech podniků daného 

odvětví. 

• Vymezení času – Podstatou konkurenceschopnosti je skutečnost, že se jedná 

o výsledek cílené snahy určitého subjektu vůči ostatním entitám. Aby bylo možné 

prokázat, že se nejedná o náhodný stav, je nezbytné definovat také časovou rovinu 

konkurenceschopnosti. Tento význam role času pro definici konkurenceschopnosti 

vyplývá například z díla Petera Buckleye: „Konkurenceschopnost je synonymum 

pro dlouhodobý zisk podniku a jeho schopnost uspokojit zaměstnance a poskytnou 

přiměřený výnos majiteli“ [16] nebo Zbyňka Pitry [82]: „Být trvale 

konkurenceschopnou znamená pro firmu vytvářet zítřejší konkurenční výhody 

rychleji, než soupeři stačí okopírovat její dnešní výhody“. V případě tohoto 

výzkumu bude základní časovou jednotkou jedno účetní období podniku, tedy 

hospodářský rok podniku. Pro hodnocení konkurenceschopnosti tak není významný 

jednotlivý obchodní úspěch, ale celková agregace hospodářské činnosti 

za sledované období. Seřazením většího počtu těchto základních časových jednotek 

do časové řady bude analyzován také dynamický vývoj konkurenceschopnosti 

subjektu v čase. 

Obecně tedy konstatujme, že podnik, aby byl dostatečně konkurenceschopný, 

se musí chovat racionálně a kontinuálně hledat a uplatňovat takové strategie, nástroje 

a přístupy, které zlepší jeho pozici na trhu a zvýší jeho hodnotu. 

2.2 PLÝTVÁNÍ 

Pokud chceme hovořit o tradičním přístupu ke zlepšování, nemůžeme nezmínit pojem 

„plýtvání“ (jap. Muda). Plýtvání je pojem, který je znám každému průmyslovému 

inženýrovi a provází ho každým jeho pracovním dnem. Odstraňování plýtvání 
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je základním stavebním kamenem každého produkčního systému a důvod je jednoduchý - 

když jsou odstraněny činnosti, které se označují jako plýtvání, šetří se čas a produkční 

proces se stává flexibilnější. Flexibilita představuje “zlatý grál“ dnešního podnikání, 

a proto o něj všichni usilují. Ten, kdo je flexibilnější, ať již bude tento pojem vnímán 

z jakéhokoli úhlu pohledu, má prostě před konkurencí výhodu a velmi pravděpodobně 

uspěje na úkor ostatních. Bauer [3] uvádí, že „vládcem štíhlého podniku je triumvirát – 

levněji, kvalitněji, rychleji“. Klíčovou otázkou je, jak tedy „neplýtvat“. 

Především je nutné naučit se plýtvání vidět. Vidět je alfou a omegou úspěchu 

v jeho odstraňování a je třeba zajistit, aby plýtvání byl schopný „vidět“ každý, 

kdo se nějakým způsobem podílí na našem podnikání. Proč je to tak důležité? Pokud totiž 

lidé plýtvání nevidí, ani se ho nesnaží odstranit. Kolem nás je tak mnoho neřešených 

problémů - nevyužité kapacity, vysoké zásoby, vysoká míra nekvality, a přesto 

se pracovníci nepodílejí na zlepšování a společnosti si raději najímají konzultanty, 

aby za ně problémy identifikovali. Jediným důvodem proč se to děje, je většinou neznalost 

plýtvání a neschopnost ho identifikovat. [3] 

Nabízí se tedy otázka: Umí každý zaměstnanec podniku pojmenovat druhy 

plýtvání a umí je kolem sebe identifikovat? Je celá řada metod, jak plýtvání nalézt. 

Základem je jistě znalost jednotlivých druhů plýtvání, které popsal Taichi Ohno. [3] 

Ale samotná znalost však nestačí, je nutné mít i schopnost plýtvání identifikovat, tzn. umět 

na něj ukázat a v neposlední řadě ho umět změřit. V případě, že je plýtvání ve firmě 

identifikováno a změřeno, je management na dobré cestě k jeho eliminaci.  

K identifikaci a měření plýtvání slouží celá řada metod počínaje odhalováním 

sedmi druhů plýtvání (7 muda), analýzou a měřením práce přes Value Stream Mapping, 

sedm starých a nových nástrojů kvality a konče např. různými Lean audity. Některé z výše 

uvedených metod uvádí například Bauer [3] a budou popsány dále. 

Pouze nalezení plýtvání ale jistě není to, oč manažerům jde. V první řadě 

jde o neplýtvání, tzn. o eliminaci vzniklého plýtvání a předejití jeho opětovnému vzniku. 

Ideálním řešením, jak plýtvání odstranit, je inspirovat se u někoho, kdo se daným 

problémem již někdy zabýval a má postup, jak ho odstranit. Celá řada metod kontinuálního 

zlepšování je vždy určitým popisem, jak odstranit dané plýtvání na základě zkušeností lidí, 

kteří již daný problém řešili. [3] 
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To znamená, že prakticky jde především o to vnímat, identifikovat a měřit 

plýtvání, aby bylo možné neustále vyhodnocovat potenciál na zlepšení. To  poté umožňuje 

hledat a použít nástroj, metodu nebo řešení, které je již vyzkoušené a prověřené, takže 

se lze spolehnout na to, že budou skutečně na odstranění daného druhu plýtvání účinné. 

2.3 PRODUKTIVITA 

Pojem a slovo produktivita je vedle efektivity poměrně oblíbený termín. Často se lze setkat 

s tvrzeními jako: „chceme být produktivní, vytvářet efekty“ nebo „produktivita práce 

je u nás vysoká“.  Pokud tato slova vezmeme jako obecné pojmy, které znamenají 

„pracovat co nejlépe tak, aby z práce byl co největší užitek“, pak jsou tyto pojmy na místě. 

Produktivita práce je také ekonomický parametr, který má kvantitativní 

(měřitelnou) podobu. Produktivitou práce pak obecně rozumíme množství užitných hodnot 

zhotovených jedním pracovníkem za jednotku času, tedy ekonomickou účinnost lidské 

práce neboli určitou schopnost vytvářet užitné hodnoty. 

Náplň pojmu produktivity práce je možno chápat v užším nebo širším pojetí. 

Jde vlastně o vymezení rozsahu vynaložené práce, jehož se má používat při vyjadřování 

produktivity práce, tj. zda je správné vymezovat produktivitu práce jako produktivní práce 

živé či veškeré práce, tj. živé i zhmotnělé. Je zřejmé, že podle toho, jak produktivitu práce 

v tomto smyslu definujeme, měříme i různé veličiny a dostáváme odlišné výsledky. 

Měřením produktivity se rovněž zabývá Synek [99, kap. 11].  

Hodnocení produktivity práce 

Produktivita práce vyjadřuje účinnost práce, obvykle měřenou jako poměr mezi 

množstvím produkce vyrobeným za určitou dobu a množstvím práce na ní vynaložené.  

Obecný vzorec produktivity práce dle Synka (2011) zní: 

( ) –       

 
 = 

 
 

Příjmy nákup režie odpisy úroky
Produktivita práce

Počet zaměstnanců

+ + +
   (1) 
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Co ovlivňuje produktivitu?  

Produktivita je ovlivňována velkým množstvím faktorů, jako příklad lze uvést:  

1. pracovní postupy a metody, 

2. kvalita strojního zařízení, 

3. úroveň schopností pracovní síly, 

4. systém hodnocení a odměňování,  

5. využití kapitálu,    

6. využití času pracovníka,   

7. využití materiálu, 

8. využití času strojů a zařízení. 

Ztracená kapacita může být zapříčiněná pracovníkem (neplánované zbytečné 

přestávky - plýtvání) nebo managementem (špatné plánování, nevhodné pracovní 

podmínky, zpoždění v dodávká - plýtvání). Zmetky mohou být způsobené špatně 

seřízeným strojem, nevhodným materiálem, nesprávnou funkcí stroje, nízkou a úzce 

zaměřenou kvalifikací. 

Produktivita je velmi úzce spojena s kvalitou, tj. způsobilostí výrobku k užití 

v těch charakteristikách, které zákazník požaduje. Podnik se proto musí zaměřovat 

jak na produktivitu, tak na kvalitu, neboť nízká kvalita snižuje konkurenční schopnost 

a ceny výrobků. Vysoká produktivita snižuje náklady a umožňuje snížit ceny výrobků, 

a tím rozšířit okruh zákazníků a přispět k vyšší konkurenceschopnosti. [77] 

Proto je produktivita jako ekonomická veličina zahrnuta do teoretické i praktické 

části této disertační práce. 

2.4 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ 

V České republice se daleko více než pojem neustálé neboli kontinuální zlepšování 

(z angl. Continuous improvement) využívá obecného pojmu „průmyslové inženýrství“, 

které se začalo používat po roce 1989. Autor se v disertační práci řídí zahraničním 

chápáním a pohledem na metody neustálého zlepšování vycházející z principů a koncepce 

firmy Toyota. 
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Přístup autora práce k systémovému náhledu a roztřídění jednotlivých tradičních 

systémů zlepšování je tento: 

1. Moderní metody zlepšování, mají základ a jsou odvozeny od tradičního konceptu 

firmy Toyota s názvem Toyota Production System (TPS). [49] 

2. Z Toyota Production systému (TPS) se postupem času vyvinuly metody známé pod 

pojmem „Lean manufacturing“. Pojem byl poprvé použit v knize „The Machine 

That Changed The World“ od Jamese Womacka. [114] Je to jakási nadstavba nad 

principy, které byly prvotně použity ve výrobě a výrobních procesech firmy Toyota 

v jejím výrobním závodě Nagoya v Japonsku. [115] 

3. Systém Kaizen je často považován za úplně samostatný systém neustálého 

zlepšování, tak jak jej definoval Masaaki Imai ve své knize: „Kaizen, The Key to 

Japan´s Competitive Success“. Nicméně, jak je vidět na obr. 4 a obr. 5, systém 

Kaizen a systém Lean jsou v podstatě totožné, vycházejí z jediného systému, 

a to systému TPS. [49] 

4. Dle tohoto systémového roztřídění autor dále nahlíží na jednotlivé metody 

zlepšování a pracuje s nimi dle jejich přínosu a významu pro organizaci 

a její konkurenceschopnost. 

5. V těchto geografických podmínkách je přímo povinností zmínit (v kontextu výše 

zmíněného) a prezentovat „příspěvek“ Tomáše Bati k problematice neustálého 

zlepšování, neboť mnoho prvků používaných v praxi v Baťových závodech 

v předválečném období má univerzální platnost a našlo své místo v moderních 

formách a přístupech a managementu řízení podniků. [65][31] 

2.4.1 KONCEPCE TOYOTA PRODUCTION SYSTEM 

Systém TPS (Toyota Production System – obr. 4) byl vyvinut firmou Toyota po druhé 

světové válce, v letech 1947-1948, kdy bylo nutno restrukturalizovat japonský průmysl tak, 

aby se stal konkurenceschopným celkem. Firma Toyota v té době byla pouze malým 

producentem nákladních vozů s cílem proniknout na trh osobních automobilů po vzoru 

Henryho Forda. Duchovním otcem TPS je Taiichi Ohno, pracující pro Toyota Motor 

Company od roku 1943. Ohno mimo jiné vyvinul principy plynulosti výrobního procesu 
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a přesných časových dodávek vstupů (JIT). Pomoci těchto esenciálních principů pracoval 

na zdokonalení všech operaci v Toyotě. [49] 

Jeho aplikace se stala ještě populárnější především v období po druhé ropné krizi 

(1973), kdy Toyota byla schopna v následných letech dosahovat nadprůměrných zisků 

a výsledků, což stále častěji vedlo konkurenci k otázce, čím jsou tyto jedinečné výsledky 

dány. Po vzoru Toyoty začaly být aplikovány zásady TPS nejdříve v automobilovém 

průmyslu a posléze v nejrůznějších dalších odvětvích za účelem dosaženi „wordclass“ – 

světové třídy, za kterou jsou Toyota a její výrobní systém od té doby považovány. [66] 

 

Obrázek 4: Toyota Production System [124] 

2.4.2 KONCEPCE „ŠTÍHLÉ VÝROBY“ LEAN 

„Štíhlé řízení“ (angl. Lean Management – obr. 5) je velmi široký soubor metod 

řízení, dnes spíše filosofie, kterou musí organizace (podnik) přijmout. Lean Management 

je založen na několika základních principech. Primárně jde o snahu celé organizace 

se trvale zlepšovat ve všech oblastech a zamezit zbytečnému plýtvání. Druhým principem 

je co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka bez ohledu na to, jakým způsobem. Přístup 
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„Lean“ se často používá s různými přívlastky, podle toho na jakou oblast je tato filosofie 

uplatněna: 

• Lean Production 

• Lean Manufacturing 

• Lean Administration 

• Lean Leadership 

• Lean Marketing 

• Lean Integration 

• Lean Programming 

• Lean Construction management 

• Lean Services 

• Lean Six Sigma 

• Lean Audit 

 
Obrázek 5: Cíle LEAN [125] 
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Praktické využití metody Lean: Lean je metoda stavějící na kultuře neustálého 

zlepšování, podpoře zaměstnanců, soustředění na tok hodnoty (Value Stream) a zvyšování 

této hodnoty. Je synonymem pro rychlost, jednoduchost, přehlednost, vytváření produktů 

a služeb bez zbytečných činností a zásob, omezení plýtvání, vyvažování procesů 

a navázání procesů na zákazníka. [66] 

2.4.3 KONCEPCE KAIZEN 

Podstata pojmu Kaizen je jasná (obr. 6). Kaizen v japonštině znamená „cesta k lepšímu“, 

tedy zlepšování. Bauer [3] uvádí, že „kaizen, to jsou velké změny po malých krocích“. 

Kaizen však navíc znamená také neustále probíhající zdokonalování týkající se všech, 

včetně manažerů nebo dělníků. Filozofie Kaizen předpokládá, že náš způsob života – 

ať už pracovního, společenského nebo domácího – si zaslouží neustálé zdokonalování. 

Kaizen začíná přiznáním skutečnosti, že každý podnik nebo osoba má problémy a tyto 

problémy řeší vytvořením prostředí, v němž může každý svobodně problémy připustit. 

Dále zavádí systémy, které postupnými zlepšeními tyto problémy odbourávají. 

Je to neustálý, nikdy nekončící proces zdokonalování. Kaizen je zdokonalování po malých 

častých krůčcích, nejedná se o inovaci. [122] 

 

Obrázek 6: Kaizen deštník [49] 
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Víra v neustálé zdokonalování je hluboce zakořeněna v japonské mentalitě. 

Jak říká staré japonské přísloví: „Jestliže jste někoho neviděli tři dny, dobře se na něj 

podívejte, jakou prošel změnou“. Přísloví naznačuje, že za tři dny se člověk musí změnit, 

takže jeho přátelé by měli být schopni všimnout si této změny. [47] 

V systému Kaizen se proces neustálého zlepšování uskutečňuje podle Demingova 

cyklu PDCA (Plánuj-dělej-kontroluj-jednej, angl. Plan-Do-Check-Act), jež je jakýmsi 

koloběhem aktivit, které mohou pracovníci využívat při odstraňování problémů 

v každodenní práci. Cyklus je možné využít pro jakékoliv řešení problému nebo zavedení 

nových změn. Čtyři základní kroky PDCA neustále opakují, jejich opakováním se roztáčí 

spirála postupného zlepšování. Za navazující, rozpracovanější metodu k PDCA 

lze považovat cyklus DMAIC, který je podstatou metody Six Sigma. [49] [62] 

2.4.4 BAŤOVA FILOSOFIE A PŘÍSTUP KE ZLEPŠOVÁNÍ 

Obecně lze říci, že Baťova soustava řízení vycházela z objektivně působících 

ekonomických zákonů, využívala všech ekonomických kategorií a rozvíjela se s úžasnou 

dynamikou na bázi vlastního firemního kapitálu. 

Baťova soustava řízení vycházela rovněž z poznání, že hlavní motivací lidí nejsou 

jen peníze, i když hrají rozhodující existenční roli, ale především seberealizace člověka 

v rámci kolektivu spolupracovníků. Tomáš Baťa dobře věděl, že takový systém může 

uplatnit jen tehdy, bude-li mít zaměstnance vzdělané, pracovité, morálně na výši s dobrým 

vztahem ke svým spolupracovníkům a firmě současně. Proto firma věnovala prvořadou 

pozornost výchově a vzdělání především mladých lidí a pěstovala v nich od počátku 

věrnost firmě.  

Každému pracovníkovi byla dána stejná šance v seberealizaci. Prosadil-li se svou 

úspěšností třeba i prostý dělník, nestálo nic v cestě tomu, aby se z něho stal předák 

a později vedoucí. Vyhledávání schopných pracovníků patřilo v činnosti každého 

vedoucího vždy na první místo. Povinností vedoucího pracovníka bylo vychovat za sebe 

alespoň dva rovnocenné náhradníky. [65] 

Firma Baťa měla ucelený systém nejen v podnikání, ve vzdělávání, 

ale i ve službách. Služby byly komplexní, byly kvalitní, levné a dostupné nejen 

zaměstnancům, ale také občanům, kteří ve městě žili. Byla dodržována zásada, 
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že na službách nesmí firma příliš vydělávat. Služby patřily do oblasti sociální politiky 

firmy. K dobrým službám patřila komplexní síť firemních obchodů a zařízení: vlastní 

obchody, hotely, restaurace, samoobslužné velkokapacitní jídelny, kina, kluby, sportovní 

a kulturní zařízení, nemocnice, prádelna apod.  

Velkou předností systému řízení firmy Baťa byla jeho komplexnost ve výrobě 

i v prodeji vlastních výrobků. Ve výrobě se tato komplexnost projevovala v maximální 

výrobě vlastních polotovarů či materiálů a diverzifikací výroby. Firma tím čelila 

konkurenčním tlakům a současně byla schopna vyrábět kvalitně, s nízkými náklady, tedy 

levněji a s větším ziskem. Také spojení výroby s vlastními prodejnami umožňovalo firmě 

Baťa zajišťovat trvalý prodej.  

Klíčovým specifikem hospodářské filozofie firmy Baťa byl tržní podnikový 

mechanismus, ve kterém každá dílna tvořila samostatnou výrobní jednotku. Každá výrobní 

jednotka samostatně nakupovala suroviny a polotovary, prodávala své výrobky (odváděla 

do prodejního skladu), byla finančně soběstačná, na mzdy svých zaměstnanců si musela 

vydělat. Dělníci dostávali mzdu za skutečné množství a kvalitu odvedené práce, režijní 

zaměstnanci dostávali stanovené fixní platy s podílem na zisku a ztrátě. [65] 

Baťova filozofie versus moderní přístup ke srovnávání typu Benchmarking 

Při svých cestách po Americe se Baťa ucházel o práci, aby se naučil pracovat 

a vyzkoušel si své kvality tam, kde mu na tom záleželo. Podstupoval přijímací zkoušky 

u strojů a měřil se s americkými pracovníky. Dolar vydělaný vlastní prací přímo 

v Americe, v soutěži se všemi, kdo se o tu práci ucházejí - o to Baťovi šlo. „Je bezcenné 

měřit se s těmi, kteří jsou stejní nebo horší než my. Musíme se poměřovat s těmi nejlepšími 

– a tak se sami stát lepšími“. To je cesta k úspěchu i trvalým hodnotám řízení. [65] 

Baťa a prvopočátky „obchodního“ nastavení uvnitř firmy 

V Americe Baťu zaujalo mimo jiné rovnější nastavení mezi dělníkem a majitelem, 

na bázi „já pán – ty pán, já obchodník – ty obchodník“. Zde je vidět prvopočátek Baťovy 

samosprávy dílen. Heslo „Každý dělník kapitalistou“ ale v českých zemích nebylo ještě 

dlouho správně pochopeno. Zajímavou paralelu s tradičními metodami zlepšování lze vidět 

např. v metodě Kanban, která přímo spoléhá na „obchodní vztahy“, kdy rozděluje 
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pracoviště na „prodávající“ a „kupující“. Zatímco Kanban byl vyvíjen a zdokonalován 

v rámci Toyota Production System mezi lety 1948 – 1975, Baťův přístup k samosprávným 

dílnám, a tudíž k nastavení „obchodního vztahu“ uvnitř firmy byl uveden v praxi již okolo 

roku 1925. [120] 

Baťova organizace výroby 

Tomáš Baťa byl jedním z mála podnikatelů své doby, kteří poznali, že vedoucí 

pracovník musí zvládat dvě složky: technickou znalost svého oboru a znalost základních 

lidských potřeb. Základem objevu Baťova výrobního systému byla jeho vrozená schopnost 

rozpoznat a analyzovat jednotlivé složky výrobního procesu v jejich vztahu k využívání 

pracovní doby. Ve stálé snaze o snižování nákladů i zásob byla hlavní výroba firmy Baťa, 

tedy výroba obuvi, postupem času doplňována výrobou materiálů a polotovarů, které byly 

potřebné pro výrobu obuvi. Byl kladen maximální důraz na operativnost, jednoduchost 

a pružnost. Přesně to, co v současné době charakterizuje tradiční japonské metody, jako 

je Just-in-Time, Heijunka, Standardizace či Kanban. [120] 

Průmyslová velkosériová výroba obuvi byla ve své finální fázi předmětně 

organizovanou výrobou montážního charakteru. Ve výrobě součástí pro finální montáž 

byla někdy organizována technologicky. Původně byla i finální konfekční výroba 

organizována technologicky, kdy se na jednotlivých technologicky organizovaných 

pracovištích vykonávaly jednotlivé operace nebo skupiny operací všech vyráběných vzorů 

obuvi. Při této organizaci však byla výroba nepřehledná a vykazovala velkou 

rozpracovanost. V roce 1925 byla výroba ve firmě Baťa komplexně reorganizována 

a konfekční dílny byly organizovány předmětně tak, že se v dílně vyráběl jen jeden druh 

(vzor) obuvi. Současně byla zavedena pásová výroba, původně se spádovými konveyery 

(dopravníky) a v roce 1927 s běžícím pásem (kruhem). [120] 

Baťa a přístup k řízení kvality 

„Čistota a pořádek = kvalita“, „Nejlepší jakost, nejnižší ceny“ 

Otázka kvality byla od vzniku firmy Baťa chápána jako primární a existenční. 

Systémem kvality a její kontroly firma Baťa ve své době dokázala, že levné nemusí být 

málo kvalitní. Kontrola kvality byla zajišťována cílevědomě v celém procesu 
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hospodářského mechanismu. Byl zaveden a důsledně dodržován propracovaný systém 

kontroly jakosti, od vstupní kontroly nakupovaných materiálů a surovin před jejich 

uskladněním, přes průběžnou kontrolu ve výrobním procesu až po výstupní kontrolu 

hotových výrobků před odvedením na sklad.  

Je zřejmé, že podstatou a nejdůležitější každodenní aktivitou jak tradičních 

systémů zlepšování, tak i Baťova systému, byla čistota a pořádek na pracovišti. Přímá 

souvislost se systémy 5S a Vizuálním řízení je tedy společná oběma pohledům. [120] 

Shrnutí Baťovy koncepce řízení 

Baťův systém řízení výroby a celé organizace, inspirovaný americkými výrobními 

závody, které v té době procházely dynamickým rozmachem, v mnohém předběhl svou 

dobu. I když se tyto systémy, Baťův a tradiční japonský, časově ani místně nesetkaly, 

je možno v nich najít množství paralel, tzn. metod a technik, které mají stejnou podstatu, 

jenom jiný název.  

Je vidět, že stejné logické přístupy, ať již k čistotě pracoviště, zbytečnému 

plýtvání, rozvoji organizace směrem k jednoduchosti, flexibilitě a orientace na zákazníka, 

jsou vlastní všem systémům zlepšování, ať již pocházejí z jakékoliv země a jsou vyvinuty 

v jakékoliv době moderní hospodářské éry. 

2.5 VYBRANÉ METODY KONTINUÁLNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ 

V této kapitole bude uveden stručný popis vybraných metod kontinuálního zlepšování, 

ať již patří obecně do principů „štíhlosti“ (ang. Lean) anebo přímo do Kaizen metodologie. 

Na jednotlivé metody bude rovněž pohlíženo z hlediska praktické aplikace a návaznosti 

na další metody zlepšování jako na vhodný teoretický základ pro terénní výzkum přímo 

ve firmách. 

V předchozí podkapitole byl uveden náhled na Baťovu soustavu řízení jako na 

český základ k moderním metodám neustálého zlepšování a byla naznačena synergie 

s tradičními poválečnými metodami a nástroji z „dílny“ firmy Toyota. Metody jsou 

zde zmiňovány také proto, že budou součástí kvantitativního výzkumu, kdy za pomocí 

dotazníku bude autor zjišťovat, zda vůbec a v jaké úrovni jsou jednotlivé metody 
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zlepšování využívány ve vybraných průmyslových podnicích a jak tyto metody přispívají 

ke zvýšení konkurenceschopnosti daného podniku. 

Podstatou není popsat jednotlivé metody do detailu, cílem je naznačit jejich 

podstatu a praktický význam.  

V návaznosti na předchozí kapitolu budou představované metod rozděleny na: 

a) Metody neustálého zlepšování neboli metody štíhlé výroby (angl. Lean  

Manufacturing): 

1. Mapování hodnotových toků 

2. Standardizace 

3. Vizuální management 

4. 7 typů plýtvání 

5. Poka-Yoke 

6. 5S +1 

7. Just-in-Time 

8. Kanban 

9. Kaizen - kroužky kvality 

10. Týmová práce 

11. Jidoka 

12. Heijunka 

13. Tok jednoho kusu 

14. SMED 

 

  b) Metody k řešení problémů (angl. Problem solving) 

15. Six Sigma 

16. Benchmarking 

17. 5 Why? 

18. Teorie úzkých míst 

2.5.1 MAPOVÁNÍ HODNOTOVÝCH TOKŮ  

Podstata nástroje mapování hodnotových toků spočívá zejména ve vizualizaci celého toku 

hodnot, ať už v rámci jednoho procesu nebo podniku, či celého logistického řetězce. 
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Tokem hodnot rozumíme veškeré činnosti, kterými výrobek musí projít na své 

cestě od surovin až k zákazníkovi. Výsledkem této vizualizace toku hodnot je tzv. mapa 

současného stavu, která podává ucelený pohled na daný současný tok hodnot zahrnující 

veškeré činnosti, a to jak přidávající, tak i nepřidávající hodnotu neboli plýtvání. 

Praktické použití a hledání návazností 

Mapa hodnotových toků (angl. VSM - Value Stream Mapping) jako podrobná 

vizualizace procesů umožní managementu identifikovat příčiny zbytečného plýtvání zdrojů 

(času, lidské práce, materiálních, informačních či finančních zdrojů).  

Techniku Mapy hodnotových toků používají pracovníci, kteří mají odpovědnost 

za zlepšování procesů či řízení kvality v organizaci. Mapování hodnotových toků pomáhá 

odhalit možné ztráty, úzká místa, slabé stránky a důvody neefektivních toků kdekoliv 

v organizaci. Je možné ji aplikovat jak na celou organizaci nebo jen na její určitou část, 

přičemž lze využít mapu procesů. Návaznost této poměrně komplexní metody tím, 

že prostupuje celou organizací, je v podstatě na všechny zmíněné metody ať již z oblasti 

„štíhlé výroby“ (Lean) nebo Kaizen. 

2.5.2 STANDARDIZACE 

Taktovací čas, přesná sekvence výrobních operací, standardní rozpracovaná výroba. 

Standardizovaná práce je předmětem neustálého zlepšování (není to norma, 

která je věčná). Poskytuje dokumentaci procesu pro každou směnu, sníží nežádoucí 

kolísavost výkonu, usnadňuje zaškolení nových operátorů, snižuje nehody a stres 

a je výchozím bodem pro zlepšování. Používá standardní formuláře Process Capacity Sheet 

(na spočítání kapacity jednotlivých strojů v jedné výrobní jednotce), Standard Work 

Combination Table (ukazuje kombinaci manuálního pracovního času, pohybu a strojového 

času ve výrobní sekvenci), Standard Work Chart (uvádí pohyb operátorů a místo materiálu 

vzhledem ke strojům a v rámci procesního rozvržení), Work Standards Sheet (soubor 

technických dokumentů popisujících výrobní operace) a Job Instruction Sheet (detailní 

popis pracovních operací pro operátory - pro zaškolení). [62] 
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Praktické použití a hledání návazností 

Standardizace, Kaizen a Heijunka jsou „základem“ každého moderního přístupu 

ke zlepšování, dle nahlížení všech tradičních systémů, jako jsou TPS anebo Lean principy 

štíhlé výroby. 

Je notoricky známo, že „standard“ je nejlepší známý postup vykonávání vybrané 

činnosti, který je popsaný a na kterém se shodli lidé, kterých se daná činnost týká. 

Již Taichi Ohno uvedl, že bez standardu není zlepšování. Ten, kdo chce zlepšovat, 

tedy pohybovat „kolem zlepšování“ směrem vzhůru, nesmí zapomenout „zajistit kolo 

zlepšování proti zpětnému pohybu“. [49] 

Standardy pomáhají zajistit, čeho již bylo dosaženo, takže se lze soustředit 

na nové věci a není třeba se obávat, že dojde k zhoršení stavu zlepšované věci. Proto 

je standardizace považována za jednu z naprosto základních metod zlepšování, 

která by měla být přítomna v každém moderním podniku. 

2.5.3 VIZUÁLNÍ MANAGEMENT 

Smyslem vizuálního řízení je použití jednoduchých nástrojů vizualizace a jejich 

prostřednictvím podat pracovníkům co největší možné a zároveň srozumitelné množství 

informací tak, aby každý nově příchozí pracovník byl ihned schopný rozpoznat stav 

procesů a případné abnormality na pracovišti a ihned je začít řešit. K tomuto řízení 

se využívají Standardy vizualizace, signálů, řízení a organizace.   

Jak by mělo ideálně vypadat takové „vizuální pracoviště“? Pracoviště, 

které je uspořádané, řízené, organizované a všechny procesy jsou jasně popsané. Vizuální 

pracoviště vytváří předpoklady pro postupnou redukci plýtvání, autonomnost pracoviště 

a jeho postupné zeštíhlování. Pracoviště využívá prostředky pro efektivní zobrazení 

informací, jejich sdílení a prvky pro vizuální řízení procesů. Vizuální prvky řízení 

umožňují pracovníkovi okamžitě odhalit abnormalitu procesu a přijat nápravné opatření.  
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Praktické použití a hledání návazností 

Praktické důvody pro zavádění vizuálního managementu můžeme zejména 

vidět v: 

• upozornění na abnormality, jako jsou závady na strojích nebo vysoké náklady, 

• zjednodušování procesů – jako jsou kanban tabule, plochy na podlaze pro palety, 

• zabránění chybám, 

• lepší komunikace – prostřednictvím týmových tabulí a tabulí zlepšování, 

• řízení podle cílů. 

Jednotlivé metody v žádném z tradičních systémů zlepšování nestojí nikdy 

samostatně. Také vizuální management ukazuje provázanost s metodami, jako je Kanban, 

či 5S + 1, popř. Heijunka. 

2.5.4 7 TYPŮ PLÝTVÁNÍ 

Za plýtvání či ztráty se v konceptech typu Lean či Kaizen považuje vše, co nepřidává 

výrobku nebo službě hodnotu, za kterou je zákazník ochoten zaplatit. Tím se plýtvání stává 

trvalým zdrojem ztrát, které vedou k neefektivitě podniku a snižování jeho zisku. Plýtvání 

existuje všude kolem nás, a proto každá jeho eliminace neznamená pouze finanční profit, 

ale i zlepšení pracovního prostředí, zvýšení bezpečnosti práce atd. 

Plýtání neboli Muda v pojetí Lean production, zaměřená především na podniky 

výrobního sektoru, rozlišuje 7 druhů plýtvání: 

1. Transport (Přemisťování) – zbytečné přemisťování materiálu a výrobků 

je plýtvání. 

2. Inventory (Zásoby) – zbytečné skladování je plýtvání. 

3. Motion (Pohyb) – zbytečný pohyb pracovníků je plýtvání. 

4. Waiting (Čekání) – zbytečné prostoje a čekání je plýtvání. 

5. Over-production (Nadvýroba) - výroba nad rámec požadavků zákazníků 

je plýtvání. 

https://managementmania.com/cs/vyroba-a-prumysl-sekundarni-sektor
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6. Over-processing (Nadbytečné zpracování) - zbytečná kvalita nebo zpracování, 

které již nepožaduje zákazník je plýtvání. 

7. Defects (Vady) - výroba defektních výrobků je plýtvání. 

Někdy se ještě uvádí další, osmý druh plýtvání, pak se celý koncept označuje jako 

7+1 druhů plýtvání nebo 8 druhů plýtvání: 

Tím osmým druhem jsou: 

8. People, Creativity and Motivation, Skills  - (Lidé) - nevyužitý potenciál 

pracovníků a jejich tvořivosti je také plýtvání. [49] 

Praktické použití a hledání návazností 

Při analýze firemních procesů se hledá to, co záka zník od něj očekává. Boj 

s plýtváním je jedním ze základních kamenů efektivních výrobních systémů. Ale jak 

je zjišťovat?  

Je dobré si připomenout známou historku, jak to chodilo ve firmě Toyota, když 

přijímali nového technika na linku. Taiichi Ohno, japonský obchodník a průmyslový 

inženýr, který je považován za otce TPS, chtěl, aby si každý nováček na podlaze výrobního 

provozu nakreslil kruh, pak se do něj na 8 hodin postavil, sledoval proces a přemýšlel 

o něm. Pozorování pokračovalo i druhý den do oběda a pak se Ohno ptal na vypozorované 

problémy. Bylo jich vždycky dost. To je metoda, jak sledovat zbytečnosti - na místě 

v procesu, uprostřed dění, kde se má vytvářet jen přidaná hodnota. 

Při tomto pozorování na místě v procesu je nutno hledat činnosti s přidanou 

hodnotou, o všem ostatním je nutno debatovat. Pozorovat je třeba i z míst, 

kde se standardně technici nepohybují. Získá se tak doslova a do písmene „jiný úhel 

pohledu“ a odstraní se provozní slepota. [47] 

2.5.5 POKA-YOKE 

Poka-yoke je japonský termín, který lze přeložit jako “chybu-vzdorný”, anglicky “fail-

safing” nebo “mistake-proofing”, obvykle se nepřekládá. Poka-yoke se nazývá 

mechanismus nebo zařízení (výrobní přípravek) ve výrobním procesu (často v lean 

výrobním procesu), které pomáhá dělníkovi zabránit (yokeru) chybám (poka). 

https://managementmania.com/cs/lean
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Jeho smysl spočívá v eliminaci defektních výrobků pomocí prevence, nápravy 

a upozornění na lidské chyby, které tyto defekty způsobují. Celý koncept byl formalizován 

a jako termín zaveden panem Shigeo Shingo jako část sytému TPS (Toyota Production 

System). Původně byl nazván jako baka-yoke, což znamenalo “fool-proofing” (“blbu-

vzdorný”), později byl název změněn na mírnější poka-yoke. [109] 

Praktické použití a hledání návazností 

Systémy Poka-Yoke tvoří jednoduchý a robustní nástroj pro 100% kontrolu 

parametrů komponentů vstupujících do výrobního procesu. Detekují neshodné 

komponenty, vady komponentů a vytvářejí rychlou zpětnou vazbu tak, že protiopatření 

mohou být provedena prakticky okamžitě. Zařízení Poka-Yoke v případě zjištění neshody 

nespustí danou výrobní operaci, popř. vypne zařízení a upozorní obsluhu. Rozpozná 

abnormalitu výrobku, rozdíly vzhledem k určené hodnotě nebo vynechanou výrobní 

operaci.  

Aplikací Poka-Yoke prostředků je snížena vnitropodniková zmetkovitost a počet 

možných reklamací od zákazníka. 

Používá se u všech opakujících se procesů, kde je žádoucí dělat věci jen jediným 

možným způsobem. Metoda Poka -Yoke jako taková je součástí metody a přímo podporuje 

metodu JIDOKA, „nulovou toleranci k chybám“ (angl. Zero Defects) a „Absolutní 

kontrolu kvality“.   

2.5.6 5S+1 

Metoda 5S je jednou ze základních technik štíhlé výroby, resp. Kaizen, a jako taková 

je dnes známá a široce používaná po celém světě. Prakticky se jedná o to, aby po jejím 

zavedení bylo pracoviště přehledné, bez nepotřebných předmětů, čisté, bezpečné, 

vizualizované a standardizované, aby na něm probíhala bezchybná výroba a nevznikalo 

nadměrné plýtvání. Označení 5S v podstatě znamená „udělat si pořádek“. Číslice „5“ 

a symbol „S“ představují pět komponent metody, jejichž názvy v japonštině (i v angličtině) 

začínají na písmeno „S“: 

• Seíri (angl. Sort) – úklid. Odstranit vše přebytečné a ponechat pouze používané 

a funkční prostředky. 

https://managementmania.com/cs/vyrobky
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• Seiton (angl. Set in order) – pořádek. Ukládání všech předmětů na správné místo, 

zvýšení přehlednosti a funkčnosti. 

• Seiso (angl. Shine) – čištění. Udržování pořádku na pracovišti, čištění a údržba 

zařízení. 

• Seiketsu (angl. Standartization) – standardizace. Podpora a vytváření návyků pro 

pořádek, čistění a úklid pomocí standardů a pravidel. 

• Shitsuke (angl. Sustain) – disciplína. Dodržování všech norem, předpisů a pravidel 

na pracovišti. 

V dnešní praxi se velmi často objevuje šesté „S“, a tím je bezpečnost (angl. 

safety).  Proto se tato metodiku dnes označuje jako 5S + 1, neboť i metodika 5S se jako 

všechno ostatní vyvíjí dál. Mottem tohoto kroku může být: „Bezpečná práce pracovníka 

na bezpečném pracovišti". To znamená, že důležitým faktorem je bezpečnost práce s cílem 

dosáhnout nulové úrazy na pracovišti. Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, je třeba 

dodržovat všechny zásady bezpečnosti práce. V praxi se do metody často implementují 

i ukazatele bezpečnosti na pracovišti, které hovoří o tom, jaké úrazy, příp. poranění 

se na pracovišti staly a jaká nápravná opatření jsou implementována, aby riziko bylo 

eliminováno. [3] 

Praktické použití a hledání návazností 

Metoda 5S (resp. 5S +1) prostě zpřehledňuje a zjednodušuje pracoviště. Vychází 

ze základního principu minimalizace úsilí (přesunu nástrojů, pohybech pracovníka, atd.) 

při pracovních činnostech na pracovišti. V podstatě v sobě sdružuje a má přímou návaznost 

na metodu vizualizace a standardizace, nepřímo na všechny metody odstraňující 

chybovost.  Metoda se používá převážně v průmyslové výrobě. Nicméně její aplikace 

je použitelná vlastně kdekoliv. Všude tam, kde existuje pracovní místo – ať už stůl 

vývojáře, stůl účetní či manažera. Její aplikace také mnohokrát prospěla při organizaci 

pracovní sítě, při řízení projektů nebo pouze “při organizaci ikon” na pracovní ploše 

počítače. Vždyť kolikrát zbytečně klikáme a hledáme soubory v našem počítači. [64] 

Metoda 5S je v podstatě „tou první“ metodou zlepšování, kterou by měl začít jakýkoliv 

proces zlepšování, a je aplikovatelná naprosto v jakémkoliv oboru.  
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2.5.7 JIT 

Je důležité zmínit, že ve výrobě rozeznáváme principy tlaku a principy tahu.  V případě, 

že je výroba řízená principem tlaku, vyrábí se na sklad, na kterém se výrobky hromadí. 

Nejedná se pouze o hotové výrobky, ale hlavně o rozpracovanou výrobu. Tento typ výroby 

tlačí na materiál a rozpracovanou výrobu bez ohledu na rytmus celého výrobního procesu. 

Mnoho úsilí a především času (= peněz) přijde v systémech tlaku nevyhnutelně nazmar. 

Právě systémy tahu ukážou ve výrobě úzká místa a mnoho jiných vznikajících problémů, 

které by jinak šlo rozpoznat jen poměrně složitě. Hlavním představitelem „tahových 

systémů“ je metoda Just-in-Time (zkr. JIT).  Spolu s metodou Jidoka tvoří hlavní pilíře 

štíhlé výroby a je rovněž nedílnou součástí Kaizen principů. JIT systém je založen 

na myšlence dodávat produkty, díly nebo materiál právě v tom okamžiku, kdy jsou 

v podniku zapotřebí.  

Systém JIT vyžaduje úzkou koordinaci poptávkových potřeb mezi logistikou, 

dopravci, dodavateli a výrobou. JIT rovněž představuje pro logistiku obrovskou příležitost 

z hlediska jejího možného příspěvku k celkovému úspěchu podniku tím, že dochází 

ke snížení zásob při současném zachování, nebo dokonce zlepšení úrovně a kvality 

zákaznického servisu. Obecně JIT v dnešní době reprezentuje důležitý trend v oblasti 

řízení zásob. [3] 

Praktické použití a hledání návazností 

Praktické použití a přínosy této metody se projevují zejména v: 

• Zjednodušování - eliminace často složitých až překombinovaných řešení. 

• Vizualizace - naplnění potřeby „neustále vidět co se děje“ (prostoje, počty kusů, 

dodávek, zmetky). 

• Synchronizace - řízení rychlosti a pružnosti výroby, s vysokým důrazem 

na „aktuálnost potřeby“ než na její plánovanou potřebu.  

• Proplnění principu neustálého zlepšování - neustálý rozvoj celého systému, směrem 

ke „štíhlosti“, zlepšení. 

Tato metoda se používá ruku v ruce s metodou Jidoka a s metodou Kanban. 

Právě proto, aby výroba, řízená systémem JIT, byla plynulá, nesmějí v ní existovat „úzká 
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místa“. Právě systém tahu řídí Kanban. Ve výrobě se definují výrobní sklady, které mají 

pevně stanoveno maximum zásoby PŘED výrobním procesem a PO výrobním procesu. 

Tím jsou eliminovány nadbytečné zásoby v celém výrobním toku. Materiál a polotovary 

se přesunují jen tehdy, pokud se uvolní místo na skladě následujícího výrobního procesu. 

V případě, že by se zastavil jakýkoliv výrobní proces (není dostupný žádný výrobní 

kanban, mezivýrobní sklad je naplněn), je to jasný indikátor toho, že se v procesu něco 

děje. Tak jednoduše lze objevit úzká místa výroby, což vyvolává potřebu provést na tomto 

procesu metodu JIT. 

2.5.8 KANBAN 

Další z rodiny tzv. „tahových systémů“ je metoda Kanban. Opět velmi známá a široce 

používaná po celém světě. Systém Kanban slouží jako nástroj jemného vyladění výroby 

i propojení jednotlivých procesů. Taichi Ohno jej zavedl ve výrobním závodu Toyoty již 

v roce 1953 s cílem optimalizovat zásoby při opakované sériové výrobě. Za zmínku ještě 

stojí, že fungování  Kanbanu a JIT je založeno na téměř stejném principu. Tyto dva 

systémy bývají u některých autorů (např. Lambert) zaměňovány.  

Název pochází z japonského slova kan (karta) a ban (signál). Jedná se o japonský 

systém dílenského řízení výroby. Podstata koncepce Kanbanu je založená na poskytnutí 

pouze těch komponent ze strany dodavatele, skladu nebo výroby, které jsou zapotřebí, 

v daném množství a v daném čase tak, aby neexistovaly žádné přebytečné inventáře. 

Princip Kanbanu vychází ze zajímavého předpokladu, že je možné rozdělit pracoviště 

na prodavače a kupující, přičemž je současně přesně definován okruh pracovišť, 

která si dodávají a odebírají materiál. O tom, jaké části budou jednotlivá pracoviště 

potřebovat, informují štítky („kanban“), které cirkulují v rámci jednotlivých dílen. [109] 

Mezi nejdůležitější přínosy Kanbanu patří: 

• snížení zásob, zejména snížení mezioperačních zásob, 

• zajištění systémového toku informací v celém procesu výroby a dodávek dílů, 

• podpora plynulosti výroby při nárůstů sortimentu, 

• jednoznačná úspora přepravních (logistických) nákladů, 

• velmi dobrý přehled o stavu skladu a rozpracovanosti výroby. 
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Praktické použití a hledání návazností 

Klíčovým přínosem Kanbanu a z něj odvozených systémů je schopnost snížit 

surovinové zásoby. Podle autora se Kanban nejlépe uplatní především v sériové výrobě, 

kde mají výrobky modulární charakter, což znamená, že určité podsestavy se použijí 

v různých finálních výrobcích. Zákazník má možnost volby a určité „customizace“ 

finálního výrobku, ale pro podnik je snadné jeho požadavky splnit, protože se jedná jen 

o jinou konfiguraci jakési „stavebnice“. Je důležité, aby byl zajištěn vyrovnaný 

materiálový tok, čemuž dopomůže odstranění nebo alespoň omezení činností, 

které nepřidávají výrobku hodnotu (manipulace, skladování, transport, aj.). Proti tomuto 

materiálovému toku proudí informace, jejich nosičem může být kanbanová karta, označená 

přepravka, přistavený prázdný čekající transportní vozík, zvukový nebo vizuální signál, 

prázdná plocha v meziskladu nebo elektronický signál. Kanban, jak již bylo výše uvedeno 

je někdy zaměňován s metodou JIT, neboť jsou si velmi podobné z pohledu synchronizace 

a efektivity výrobních toků. 

Metoda Kanban se nasazuje tehdy, je-li třeba zajistit stabilní stav zásob, 

zjednodušit řízení výroby nebo zajistit další z výhod a přínosů jmenovaných výše. 

2.5.9 KAIZEN – KROUŽKY KVALITY 

Původním autorem kaizen „kroužků kvality“ je Kaoru Ishikawa.  Jde o typickou „kaizen“ 

metodu přístupu k neustálému zlepšování, mající svůj prapůvod v TPS kroužcích kvality 

(angl. QCC – Quality Circle Concept). Podstatou je vytváření malých skupin o 5-11 

členech, kteří se v rámci svého organizačního útvaru dlouhodobě dobrovolně zaměřují 

na zlepšování kvality. Do kroužku jsou přijímáni pouze pracovníci s velmi dobrými 

pracovními výsledky a s vysokou kázní. Členství v kroužku je tak velmi prestižní 

záležitostí. Kroužky jsou všemožně podporovány managementem a přijaté návrhy 

na zlepšení jsou uváděny do praxe neprodleně. Platí zásada, že pokud některé návrhy 

vedení nepřijme, mělo by členům kroužku zdůvodnit proč. [61] [3] 

Praktické použití a hledání návazností 

Z vlastní praxe manažera může autor říci, že „kroužky“ působí motivačně, 

ovlivňují pracovní výkon, slouží k seberealizaci a osobnímu rozvoji svých členů. 

https://managementmania.com/cs/kvalita-jakost
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Ale co nejvíce: výrazně zvyšují participaci svých členů na chodu organizace, zvyšují pocit 

sounáležitosti s organizací, potažmo přispívají k vyšší úrovni firemní kultury, 

a to je v dnešním dynamickém světě, orientovaném zejména na výkon a ekonomický 

výsledek velmi důležitém prvkem stability a výkonnosti organizace. V souladu s obecně 

přijímaným axiomem, že „lidé jsou nejdůležitější konkurenční výhodou“, „kroužky 

kvality“ jako nástroj a metoda práce s lidmi, jejich motivací a sounáležitosti s firmou, 

filozoficky přesahují běžný rámec náhledu na tradiční metody zlepšování, a jejich význam 

a přidaná hodnota je vysoká. 

2.5.10 TÝMOVÁ PRÁCE 

Týmová práce je vyšší úroveň organizace práce a je nezbytnou podmínkou pro úspěšné 

zvládnutí nároků vyplývajících z Lean filosofie. Slovo TÝM (z angl. team, původní 

význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce společně 

dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů. 

Týmová práce vychází z potřeby co nejvíce využít potenciál zaměstnanců, 

jejich schopnosti nápady a um ve prospěch firmy. Manažeři v takové firmě podněcují u lidí 

dobré nápady a snaží se tlumit výmluvy typu „…nejde to, protože…”. 

Cílem týmové práce je zapojení každého zaměstnance do firemních procesů, 

odhalení a využití jejího potenciálu. [61] [3] 

Praktické použití a hledání návazností 

„Týmy“ vznikají většinou proto, aby vyřešily nějaký problém či vymyslely nové 

řešení. Proto se určitě týmu vyplatí, bude-li mít po ruce ještě pár konkrétních nástrojů pro 

práci s informacemi, pro řešení problémů. K takovým nástrojům patří např. brainstorming, 

afinní diagram, SWOT analýza, analýza silových polí, Ishikawův diagram (diagram „rybí 

kosti“), Paretova analýza či stromový diagram. Není předmětem této práce o těchto 

nástrojích více pojednat, nicméně autor jako příklad zvolil jeden nástroj, který je vlastně 

zhuštěnou praktickou aplikací všech zde uvedených nástrojů týkajících se týmové práce. 

Jedná se o „proces řešení problému týmovou prací“ s názvem PDCA, tedy nejprve plánuj 

(„Plan“), pak podle plánu konej („Do“), celou dobu pak však kontroluj („Check“), 

zda se proces drží plánu, a podle toho jednej („Act“). 

https://managementmania.com/cs/organizace
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Např. je třeba zařídit, aby na horské chatě s využitím kamen bylo získáno teplo. 

Napřed je třeba naplánovat, kolik dřeva bude potřeba, zvolit způsob, jak ho naštípat a co 

bude použito na podpal (Plan). Poté je třeba dřevo naštípat a rozdělat oheň (Do). Celou 

dobu je třeba sledovat, jak oheň hoří, a občas přiložit (Check). I když bylo původně 

rozhodnuto, že se budou přikládat jen tenké špalky, později se zjistí, že jsou navlhlé 

a špatně hoří, a tak je třeba přikládat jiné, tedy upravit chování podle průběhu procesu 

(Act). [61] 

Samozřejmě, že si manažeři často ani neuvědomují, že postupují podle tohoto 

schématu. Možná právě proto někdy zapomínají na „plánování“ a na „kontrolu procesu“. 

Pokud se podaří nezapomenout činnost plánovat a řídit a plán upravovat podle reálného 

průběhu, je výsledná práce vysoce efektivní. Z těchto zásad a z aplikace skupinové 

dynamiky vychází „proces řešení týmovou prací“. 

2.5.11 JIDOKA 

Původ metody Jidoka sahá až do roku 1902, kdy Sakichi Toyoda vynalezl mechanismus, 

který vypne automatický tkalcovský stav ve chvíli, kdy je zjištěno zlomené vlákno. Jidoka 

je založena na principu okamžitého přerušení výrobního procesu v případě výskytu 

procesní abnormality, nikoli na principu následného zkoumání údajů o kvalitě. Metodu 

Jidoka lze popsat jako „automatizaci s lidským dotykem (lidskou inteligencí)“. Kvalita 

je důsledně monitorována, každý člen týmu je zodpovědný za provedení kontrol kvality 

před předáním zpracovávaného zboží na následující stanoviště výrobní linky. Pokud 

je zjištěna závada nebo chyba, je neprodleně řešena – i kdyby to mělo znamenat přechodné 

zastavení výroby. Pouze analýza abnormalit a problémů v reálném čase totiž umožňuje 

efektivně odhalovat a eliminovat skutečné kořenové příčiny vad. [109] 

Princip Jidoka je podporován čtyřmi důležitými prvky, které pomáhají zajistit 

v každé fázi výrobního procesu udržení kvality:  

• Genchigenbutsu - ke zdokonalením často dochází v důsledku odhalení problémů 

a jejich řešení. Důkladné pochopení znamená „jít až ke zdroji“ (genchigenbutsu) 

problému a sám jej pro sebe vyhodnotit. 

• Andontabule - jedná se o poměrně jednoduchou, ale velmi názornou elektronickou 

vývěsku, zobrazující stav všech produkčních linek. Vedení je okamžitě 
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informováno o závadě identifikované pracovníkem, s přesným určením lokality. 

Pracovníci přejímají zodpovědnost za kvalitu výroby s oprávněním zastavit 

v případě potřeby výrobní linku. Výrobní linka nebude znovu spuštěna, dokud není 

vyřešena příčina závady. 

• Standardizace - je dalším klíčovým prvkem pro zajištění kvality. Vytváření 

a spoléhání se na standardizované pracovní úlohy zaručuje nejen konzistentně 

vysokou úroveň kvality, ale udržuje také výrobní tempo a poskytuje srovnávací 

měřítka usnadňující implementaci strategie kontinuálního zdokonalování. Bude 

více popsána  samostatně. 

• Odolnost proti chybám (poka-yoke) - typickým znakem „štíhlé výroby“ jsou 

nástroje a zařízení, která pracovníkům brání nebo zcela znemožňují dělat typické 

chyby. Systém Poka-Yoke byl popsán samostatně na předchozích stránkách. 

Praktické použití a hledání návazností 

Metoda Jidoka neboli automatizace s lidskou inteligencí patří mezi základní 

metody zlepšování, vycházející z uplatňovaných myšlenek a principů Toyota Production 

System. Pro Toyotu je to klíčový systém udržování kvality, neboť pokud je zjištěna závada 

nebo chyba, je neprodleně řešena - i kdyby to mělo znamenat přechodné zastavení výroby. 

Tato metoda má přímou návaznost na další metody z rodiny Kaizen s názvem „nulová 

tolerance k chybám“ (angl. Zero Defects) a „Absolutní kontrola kvality“. Princip 

„štíhlosti“ a „automatizace“ u Jidoka zajišťuje, aby u každého stroje nemusel vždy stát 

operátor, tzn. hlídající prvek/proces. Jeden operátor může obsluhovat několik strojů, 

protože chyby se automaticky detekují a proces se zastaví, aby se příčina mohla odstranit. 

Tím, že se práce zastaví při detekci chyby, se pozornost soustředí na příčinu problémů 

v okamžiku, kdy nastanou. To vede k zlepšení, které se zabuduje přímo do procesu.  

Dle tradičního nahlížení systému TPS je Jidoka, spolu s Just-in-Time, základním 

pilířem veškerých moderních systémů neustálého zlepšování. 

2.5.12 HEIJUNKA 

Heijunka  je technika pro redukci plýtvání a synchronizace toků. Je to další důležitá 

metoda pro rozvoj efektivity výroby v rámci Toyota Production System a Lean 
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Manufacturing filosofie. Ono u většiny procesů z důvodu změn v zákaznických 

požadavcích se mění výkon a díky tomu roste míra plýtvání. Je to díky tomu, že nástroje, 

pracovníci, zásoby a všechny ostatní potřebné zdroje se musí stále připravovat na výkyvy 

v produkci. Je to daň za flexibilitu. Když následující proces není stabilní v termínech 

a kvalitě, míra této fluktuace zvyšuje přesuny a změny na předchozím procesu. 

To je známo z tradičního zakázkového plánování. [109] 

Aby se zabránilo kolísání produkce, a to i v návazných procesech, je důležité, 

aby se minimalizovalo kolísání finálního procesu. Finální montáž Toyoty nikdy nemontuje 

stejné automobily v dávce. Místo toho Toyota stanovuje úroveň produkce sestavením mixu 

modelů v každé dávce a tyto dávky tvoří tak malé, jak je jen možné. To je v kontrastu 

k tradiční masové výrobě, kde je výhodnější, aby procesy produkovaly v každé dávce 

takové množství produktů, kolik je možné. Když má finální proces malé výrobní dávky, 

pak i předchozí procesy musí produkovat malé dávky a časy příprav musí být krátké. 

Systém Toyota pro zkracování změn v procesu využívá metody SMED (viz dále). [109] 

Praktické použití a hledání návazností 

Není těžké u této metody najít návaznost na metodu Just-in-Time v oblasti 

synchronizace toků, a jak již bylo výše řečeno, rovněž na metodu SMED. Na druhé straně, 

základní rozdíl oproti metodice Kanban (známá metoda pro tahové řízení pohybu 

materiálu) je, že umožňuje rozvrhovat nejen výrobkové množství, ale i výrobkový mix 

v definovaném časovém úseku výroby. V takovém systému se nevyrábí přesně podle toku 

objednávek od zákazníka, ale objednávky se kumulují do definovaných časových intervalů.  

V praktické rovině je Heijunka jakási „tabule“, na níž se časově uspořádají  

kanbanové karty objednávek, čímž vzniká výrobní plán pro jednotlivé linky a dílny. 

Teoreticky – či spíše ideově – pak tento přístup zajišťuje vyrovnaný, vyhlazený provoz, 

který pravidelně vyrábí uvážlivě poskládaný produktový mix, který nevyhovuje 

jen aktuálním potřebám, ale počítá i s dlouhodobějším předpokladem poptávky. Díky 

„heijunce“ lze potom lépe rozprostřít výrobu jednotlivých polotovarů či produktů 

do celého dostupného času. 
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2.5.13 TOK JEDNOHO KUSU 

Tok jednoho kusu (one-piece flow) nebo kontinuální výrobní proces (continuous flow 

manufacturing) je jedna z dalších metod zlepšování výroby. Jedná se o metodu, kdy 

výrobní proces je rozdělen na jednotlivé výrobní operace, které na sebe vzájemně navazují 

bez přerušení nebo čekání. V daný časový okamžik je tedy vyráběn na příslušné operaci 

pouze jeden výrobek, který je bezprostředně předán na operaci následující. Cílem toku 

jednoho kusu je vyrobit součást v daném časovém úseku bez neplánovaného přerušení 

a dosáhnout toho bez výrazných časů čekání. [109] 

Praktické použití a hledání návazností 

Nástroj, který pomáhá výrobnímu podniku dosahovat JIT (Just-in-Time) výroby, 

tj. správné součástky jsou vyrobeny v správné kvantitě v správný čas. 

Jednokusový tok = součásti se pohybují operacemi krok za krokem bez mezizásob. Tento 

systém je vhodný pro buňkové uspořádání pracovišť. Buňky, tzn. stroje (pracoviště), jsou 

umístěny vedle sebe, dochází ke zjednodušení materiálového toku, lze zajistit výroby 

v menších dávkách. Výhodou je redukce manipulačních činností, menší dávky znamenající 

menší přepravky, méně skladovacích ploch a jednodušší manipulace s materiálem. [109] 

Tok jednoho kusu patří do oblasti synchronizace toků. Základním prvkem 

při vzniku metodiky „toku jednoho kusu" byla myšlenka Henryho Forda, který hledal 

možnosti eliminace následujících druhů plýtvání:  

• plýtvání v samostatných činnostech pracovníků, 

• plýtvání v hledání a porovnávání objektů, 

• plýtvání v přemísťování objektů. 

Aby mohl být produkt vyráběný systémem „toku jednoho kusu", je nutné splnit 

následující základní pravidla:  

• způsob výroby, při kterém výrobek prochází jednotlivými operacemi procesu bez 

přerušování a čekání, 

• v daný časový okamžik je tedy vyráběn na příslušné operaci pouze jeden výrobek, 

který je bezprostředně předán na operaci následující, 
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• protikladem toku jednoho kusu je výroba v dávkách. 

2.5.14 SMED 

SMED je anglická zkratka, která znamená Single Minute Exchange of Dies (česky 

„výměna nástroje během jedné minuty“). SMED je systematickým procesem sloužícím pro 

minimalizaci prostojů mezi výrobou dvou rozdílných výrobků na stejném stroji. Tudíž 

se tato metoda nemusí použít pouze na výměnu zápustky například na lisu, ale může být 

použita i na přenastavení výrobní linky na výrobu jiného výrobku nebo na zrychlení 

nastavení obráběcího stroje. Proto je tato metoda často označována jako metoda změn. 

Metoda SMED patří do oblasti kontinuálního toku materiálu, eliminace plýtvání 

a synchronizace taktů jednotlivých pracovišť. [109]  

Praktické použití a hledání návazností 

SMED je systematický nástroj, který slouží k redukci kvalitativních 

a výkonnostních ztrát způsobených seřízením. SMED slouží k redukci doby výměny 

sortimentu. Je to klíčový prvek pro tahový systém a systém JIT (Just-in-Time). 

Hlavním přínosem metody SMED je zkrácení času přetypování, a to v průměru 

o 30 %. Dalšími přínosy jsou zjednodušení práce, standardizace práce, snížení pracnosti 

a eliminace hledání nástrojů. Taktéž dochází ke zvýšení míry vytíženosti strojů, snížení 

průběžné doby výroby, snížení počtu chyb při přetypování, zvýšení kvality, zvýšení 

bezpečnosti práce apod. [72] 

2.5.15 SIX SIGMA 

Jako certifikovaný „Green Belt“  Six Sigma si autor dovolí svůj osobitý pohled na tuto 

metodiku (angl. „problem solving“) řešení problémů. Ale nejdřív něco z historie: metoda 

Six Sigma je historicky spjata s firmou Motorola. V roce 1987 úsek vnitřní komunikace 

(Georgie Fischer) navrhnul nový přístup s cílem dosáhnout dokonalé kvality, který byl 

později nazván Six Sigma (původní název byl „opatření sigma“). Výsledky byly tak 

ohromující, že již za 2 roky po zavedení této metody získala Motorola americkou cenu 

za kvalitu (Malcolm Baldridge). Kumulativní úspory nákladů v rámci Six Sigma dosáhly 

14 miliard dolarů (cca rok 1998). [98] 
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Na metodu „Six Sigma“ je možno nahlížet minimálně ze dvou pohledů: 

• z pohledu manažerského 

o systematická metodika (model DMAIC, procesní management), 

o efektivní projektový management, který využívá statistické metody a další QM 

nástroje a metody. 

• z pohledu měření 

o statistický koncept měření, 

o výkonnost procesu 3,4 DPMO. 

Autorova definice Six Sigma 

Velmi účinný, systematický, flexibilní a efektivní nástroj pro komplexní řešení 

problémů, jednoznačná součást koncepce neustálého zlepšování, ale navíc metoda jasně 

podporující zákaznický přístup, vedoucí (snad, ideálně) ke strategickým změnám, 

na základně zjištěných výsledků nastavení metodiky Six Sigma v organizaci. 

Praktické použití a hledání návazností 

Koncept Six Sigma na bázi modelu DMAIC je v něčem přece jenom jiný.  

A to především v logickém uspořádání jednotlivých metodických kroků, měřitelnosti 

zdokonalení dynamiky procesů s využitím zásad statistiky a ve zřetelné transparenci užití 

výsledků ke zdokonalování procesů, které vytvářejí produkt, jímž firma oslovuje trh. 

Dle názoru autora této práce jsou chyby na produktech určitým způsobem 

zakódovány v nestabilitě procesů, ve kterých se produkty tvoří. Není-li stabilní produkční 

proces, nemohou být stabilní ani produkty, které tyto procesy vytvářejí. 

Metoda Six Sigma, dnes moderněji Lean Six Sigma, daleko více zprůhledňuje 

a akcentuje „hlas požadavků zákazníka“ a jednoduchým způsobem propojuje tento hlas 

s „hlasem potřeb procesů“, které mají uspokojit „hlas zákazníků“. Je možno se dočíst, jak 

mnoho firem hovoří o tom, jak se věnují procesům, ale jak se ukazuje v praxi, jen malá 

množina firem dokáže skutečně hlas procesů slyšet. Všichni se honosí certifikáty, ale jen 

málo firem přechází ve svých strategiích na skutečné procesní řízení. 
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Six Sigma měří, jak dobře či špatně si proces vede v rámcích hodnototvorného 

produkčního řetězce. Zvýšit výkon a efektivitu procesu znamená snížit jeho variabilitu. 

Dochází ke spojitějšímu navázání procesu na předcházející a následující procesy 

v procesním produktovém řetězci. 

2.5.16 BENCHMARKING 

Benchmarking je již poměrně zdomácnělá metoda zlepšování formou učením 

se od druhých, jde rovněž o způsob řízení změny. Metoda, vyvinuta firmou Xerox, 

je neustále pokračující činností, která se snaží nalézt nejlepší praktické postupy uvnitř 

organizací, ale taky nástroj k řešení problému v případě jeho výskytu. Je to technika trvalé 

optimalizace využitím strukturovaného porovnávání s cílem definovat a zlepšovat „dobré“ 

přístupy. Tato metoda bývá v praxi také hojně využívána marketingovými útvary 

jako nástroj k optimalizaci marketingového mixu, nalezení konkurenční výhody, případně 

jako zdroj pro periodickou SWOT analýzu (analýza vnějšího a vnitřního prostředí). 

Pro účely neustálého zlepšování má tato metoda zásadní význam v definování a porovnání 

standardů výkonnosti, k identifikaci slabých stránek, jako zdroje zlepšování, a v neposlední 

řadě má svůj význam v nastavení kvalitního strategického řízení celé organizace. [98] 

Praktické použití a hledání návazností 

Praktické použití a přínos benchmarkingu se dá shrnout v následujících bodech: 

• posílení povědomí o neustálém zlepšování, 

• zlepšení týmové práce v cyklu PDCA, 

• vstupy pro stanovení firemních cílů, 

• možnost porovnání výkonnosti a účinnosti procesů v rámci odvětví. 

Metoda benchmarkingu podporuje a vizuální management a posiluje kroužky 

kvality zajištěním dalších vstupů pro řešení.  
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2.5.17 5 X PROČ? 

Metoda se provádí pomocí zřetězení kladení otázky "Proč?" pětkrát za sebou. Praxe 

ukázala, že pět za sebou zřetězených otázek stačí k odfiltrování indukovaných, zdánlivých, 

ale hlavně nezákladních příčin. 

Technika 5x Proč bývá označována jako jedna z nejjednodušších metod, 

jak dospět ke kořenové příčině problému. Když se opakovaně ptáme 5x Proč, dostáváme 

se blíže ke skutečné příčině problému, říká také autor techniky Taiichi Ohno. 

Rozpoznání základní příčiny (root cause) je nezbytným předpokladem k jejímu 

odstranění a tím k odstranění jejích nežádoucích důsledků. Odstraněním ne-základní 

příčiny nelze vyřešit problém beze zbytku, v takových případech dochází k opakování 

nežádoucího stavu, defektu ap. [49] 

Praktické použití a hledání návazností 

Na první pohled logické, jednoduché a účinné pro praxi. Problémem je, že lidský 

mozek má rád jednoznačnost, i když ve skutečnosti žádná není. Lidé rádi žijí ve světě 

jednotek nebo nul, odpovědí ano nebo ne, černé nebo bílé. Proto je často technika 5x Proč 

používaná jinak, než by se používat měla. Často je technika 5x Proč přirovnává k dětským 

otázkám. Techniku 5x Proč lze označit za brainstormingovou techniku nebo nástroj, 

který udrží komunikaci při řešení problému strukturovanou. Určitě ne jako nástroj řešení 

problémů, jelikož nedokáže objevit nic za hranicemi toho, co už víme.  

Základem je potřeba přesně definovat problém, který je potřeba řešit. 

Jelikož je tato metoda určena pro tým, je dobré, aby se na definování problému všichni 

členové týmu podíleli. Nyní se lze začít ptát, „proč“ problém nastal, a odpovědi 

si zaznamenávat. Pokud odpověď dostatečně nepomůže identifikovat příčinu problému, 

je třeba se zeptat znova a odpověď si opět zapsat. Tak se postupuje dál, než se tým shodne 

na tom, že kořenová příčina byla nalezena nebo že již není smysluplné pokračovat dále. 

2.5.18 TOC - TEORIE ÚZKÝCH MÍST 

Jde o univerzální analytickou techniku, jež hledá omezení z hlediska definovaných cílů, 

identifikuje nejužší hrdlo systému, zejména procesního nebo výkonového toku. 
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Základními kroky při optimalizaci dle TOC jsou: 

• nalezení omezení systému, 

• rozhodnutí, jak omezení co nejlépe využít, 

• vytěžení maxima z tohoto omezení. 

Podniková omezení lze rozdělit do tří velkých kategorií: 

• Fyzická omezení – stroje, lidé, zdroje a zařízení. Je jednoduché toto omezení 

identifikovat a odstranit, často však mají původ v samotném fungování podniku 

a přejdou tak do roviny procedurálních omezení. 

• Procedurální omezení (omezení v řízení, manažerské omezení) – nevhodná pravidla 

a kritéria, kterými se organizace řídí. Manažerským omezením je například chybný 

výběr dodavatelů, chybná personální politika, neproškolený personál, nevhodné 

investice. 

• Omezení v chování lidí – domněnky, přesvědčení a předpoklady, které způsobují 

a podmiňují existenci manažerských omezení. Omezení v chování lidí brání 

identifikaci manažerského omezení, a to zase brání identifikaci fyzického omezení. 

Cílem TOC je poskytnout systematický přístup umožňující navrhnout 

a implementovat takové změny a takovým způsobem, aby tyto změny bylo možné 

současně považovat za zlepšení. [61] [3] 

Pro měření efektu těchto zlepšení definuje TOC tři základní finanční 

metriky: 

• Průtok – peníze, které podnik obdrží za realizaci svých výrobků a služeb. 

• Investice – peníze vydané na nákup potřebných komponent, které jsou v daný 

moment vázané v podniku (zásoby). 

• Provozní náklady – peníze vydané na vlastní transformaci zásob na prodejné 

produkty. Postup aplikace metody TOC obsahuje několik principiálních přístupů. 
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Za základní stavební prvky TOC se považují:  

• Princip Sokratovské metody dotazování (současné 5xProč), princip pěti kroků TOC 

(identifikace omezení, maximální možné využití daného omezení, podřízení celého 

systému tomuto omezení, odstranění omezení, identifikace nového omezení, 

opětovný začátek od bodu 1). 

• Princip kauzality (následek / příčina / následek). Princip kauzality je v praxi 

implementován pomocí pěti digramů (anglicky CRT, CRD, FRT, PRT, TRT), 

tzv. stromů. 

2.6 SROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ KE ZLEPŠOVÁNÍ 

Výčet, jakož i přehled uvedených metod zlepšování nemá za cíl uvést a do podrobna 

popsat veškeré metody, které se dnes v podnicích na různých pracovištích používají. Autor 

této disertační práce se snažil uvést pouze základní metody, které ze své praxe považuje 

za významné a organizacemi přijímané, roztřídit je dle historického vzniku do tradičních 

koncepcí a zdůraznit i metody „řešení problémů“ jakožto neodmyslitelné moderní nástroje 

zlepšování. Výše uvedené metody byly dále využity pro kvantitativní výzkum k ověření 

hypotéz, které mají ověřit úroveň jejich používání na stanoveném vzorku průmyslových 

podniků. 

Jakákoliv metoda zlepšování, pokud managementu nepřinese „hmatatelný 

výsledek“ ve formě ekonomického přínosu, je pouhým marketingovým nástrojem, 

a neposune firmu směrem, kde je možno měřit úspěchy či neúspěchy, 

konkurenceschopnost. Jsou metody, na kterých lze velmi dobře demonstrovat ekonomický 

přínos, tedy např. úsporu času správným použitím metody 5S+1. Budou-li u jednoho 

pracovníka v sériové výrobě 10 vteřinová zdržení na pracovní cyklus, který se zopakuje 

50x za den, pak ztráty dosahují měsíčně 409 Kč. To nevypadá jako veliké číslo. Když 

se však tyto ztráty přepočítají na celý rok a na počet zaměstnanců (např. 500) v sériové 

výrobě, vyjde výsledná ztráta 2.454.000,- Kč. Je docela veliký rozdíl mít a nemít takovou 

částku, a to vše jen při dodržování pořádku.  

Výpočet ekonomického přínosu u ostatních metod není již tak triviální, 

ale ve druhé části, v kvalitativním výzkumu, se autor pokusí ověřit hypotézy a konkrétní 

přínos konkrétních metod zlepšování u vybraných organizací. 
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I ve srovnání s Baťovým systémem řízení je zřejmé, že určité metody zlepšování 

dnes již lze považovat za základní, takřka mandatorní, co se týče jejich uplatňování, jako 

jsou metody 5S+1, vizuální management, standardizace, Poka-Yoke či zlepšovatelské 

kroužky kvality. Vedle nich ale existují i další zajímavé metody, jako je Jidoka, Heijunka, 

Just-in-Time či Kanban, které bývají poplatné určité oblasti průmyslové výroby a autor 

ze své praxe jejich zavedené nepovažuje za příliš časté. Toto bude také jedním ze zjištění 

vycházející s kvantitativního výzkumu na vzorku firem. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU 

3.1 ETAPY VÝZKUMNÉHO PROCESU 

V této kapitole je představen soubor metod a použitých postupů, které budou použity 

a analyzovány v rámci praktické části. 

V závislosti na cílech práce je v teoretické části potřeba se zaměřit na následující 

etapy výzkumu [62]: 

1. Definice problému, cíle a formulace hypotéz 

2. Sběr dat 

3. Zpracování dat 

4. Analýza získaných dat 

5. Interpretace výstupů 

6. Prezentace a doporučení 

Ad 1) Prvním krokem je přesná definice výzkumného problému a otázky, které 

má provádění vědeckého výzkumu objasnit. Definování problémů a formulace cílů 

je zároveň nejdůležitějším a často nejobtížnějším krokem. Někdy to trvá více než polovinu 

celkového času potřebného pro výzkumný projekt. Jsou-li cíle výzkumu jasně definovány, 

je to významný základ efektivity a úspěšnosti další činnosti. 

Jeřábek [54] definuje šest kroků od výzkumného záměru k definici výzkumného 

problému. Tyto kroky lze zjednodušeně shrnout takto:  

• seznámení se známými výsledky výzkumů ve zkoumané oblasti, 

• ohraničení problematiky, 

• využití ověřených postupů řešení, 

• vyvarování se chyb předchozích výzkumů, 

• samostatné řešení vyvstalé otázky, 

• formulace otázky nové. 
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Součástí kvalitní přípravy výzkumu je i vyslovení hypotéz, předpokladů o povaze 

zjišťovaných vztahů. Hypotézy jsou tvrzení, která by měl výzkum potvrdit nebo vyvrátit. 

Formulovat hypotézy lze však jen na základě předchozí zkušenosti s podobnými problémy 

a s využitím poznatků příslušných teoretických disciplín. A právě z tohoto pohledu, 

s využitím vlastních zkušeností, autor k formulaci hypotéz přistoupil. 

Ad 2) Při návrhu výzkumu se vždy nabízí několik možností sběru dat – mezi ty 

nejdůležitější patří pozorování, analýza dokumentů, experiment či dotazování – 

ať už se jedná o jeho osobní (PAPI), telefonickou (CATI) či on-line variantu (CAWI). 

Při výběru vhodné metody musíme myslet na to, aby zohlednila: 

• výzkumné potřeby a záměry, 

• charakter zkoumané problematiky, 

• finanční a časové možnosti. 

Nejznámější a také nejčastěji využívanou metodou je dotazování. Sběr dat spočívá 

v hledání konkrétních odpovědí přímo od respondentů. Je tak možno získat informace 

o jejich znalostech, názorech, preferencích apod. [97] 

Ad 3) Získaná data je třeba vhodně zpracovat. Nejprve je nutná kontrola a úprava dat. 

Důvodem je snaha o maximální zpřesnění vstupních dat pro následné analýzy. Správně 

připravená data by měla vykazovat vysoké hodnoty těchto dvou ukazatelů: 

• validita dat (věrohodnost, správnost, výstižnost), 

• reliabilita dat (přesnost, spolehlivost, stálost). 

Vztah mezi reliabilitou a validitou je vztahem mezi přesností a správností měření, 

přičemž reliabilita škály je nutným předpokladem její validity. [97] 

Následně je data možno třídit. Třídění dat ve smyslu klasifikace či kategorizace 

představuje jeden z hlavních motivů vědeckých výzkumů, neboť vytváří vstupní parametry 

pro další zkoumání vzájemných závislostí. 

Posledním krokem je převedení dat do elektronické podoby. Komputerizovaná 

data významně urychlují práci s daty, jako např. editace, třídění, apod. Jako vhodné 

programy pro zpracování dat se jeví tabulkové kalkulátory typu Excel nebo specializované 

statistické programy, jako je IBM SPSS Statistics, Statistica nebo R. 
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Obrázek 7: Reliabilita a validita dat měření [30] 

Ad 4) Jakmile jsou shromážděny potřebné údaje, je dalším krokem jejich zpracování 

a analýza. Zjišťují se potřebné statistické veličiny vyjadřující četnosti výskytu jednotlivých 

hodnot a jevů, statistiky pro určení polohy (modus, medián, aritmetický průměr), 

variability (rozptyl, směrodatná odchylka, kvantily), tvaru rozdělení (šikmost, spičatost), 

míry závislosti mezi proměnnými (korelace, kontingence) aj. 

Výběr metod analýzy zjištěných dat závisí na cílech studie a typu získáných 

údajů. Tzv. kategoriální proměnné porovnáváme obvykle za pomocí kontingenční tabulky 

(tabulky četností). Lze testovat shodu mezi rozdělením dvou znaků (test dobré shody) nebo 

jejich závislost, resp. nezávislost (test nezávislosti v kontingenční tabulce). Naopak číselná 

data je možno podrobit korelační a regresní analýze.  

Regresní analýza slouží k popisu závislosti dvou a více číselných proměnných 

a v podstatě odpovídá na otázku, jak vypadá závislost mezi těmito proměnnými. Naproti 

tomu korelační analýza slouží k měření síly závislosti (těsnosti) číselných proměnných, 

respektive k porovnání vhodnosti různých regresních modelů, a odpovídá na otázku, 

jak silná je závislost mezi proměnnými, respektive jak moc odpovídá model skutečnosti. 

Výstupy korelační analýzy představují rovněž vstupy pro faktorovou analýzu. 

Ad 5) Interpretací v tomto kroku autor rozumí způsob výkladu, pochopení, objasnění 

výsledků výzkumu. Je možno o ní také hovořit jako o přepisu empirických dat 

do teoretického jazyka, vysvětlení dat, jejich formalizaci a vizualizaci. Jejím primárním 
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úkolem je redukce, organizace, syntéza a sumarizace informací s cílem dát výsledkům 

význam a provádět úvahy podporované validní evidencí. 

Vizualizace je obvykle prováděna pomocí grafů (sloupcové, koláčové, rozptylové 

a jiné). Pro zobrazení rozdělení hodnot statistických znaků (kategoriálních, ale i číselných) 

se využívají především sloupcové grafy, především z důvodu lepšího vizuálního 

znázornění rozdělení jednotlivých skupin odpovědí respondentů (například oproti 

koláčovému grafu, který je sice efektní, ale jeho informační hodnota je oproti sloupcovému 

grafu nižší).  

Ad 6) Správná prezentace výsledků výzkumu je velmi důležitá. Proto je třeba této 

závěrečné etapě věnovat zvýšenou pozornost a pečlivě připravit stručné a jasné faktické 

výstupy včetně interpretace získaných dat. Důležitou součástí prezentace výsledků 

výzkumu je zhodnocení cílů výzkumu – zda bylo těchto cílů dosaženo a s jakými závěry. 

Výsledky výzkumu lze prezentovat písemně nebo ústně. V této práci jsou výsledky 

prezentovány písemně. 

3.2 STANOVENÍ VELIKOSTI ZKOUMANÉHO VZORKU 

Pokud má základní soubor příliš mnoho prvků, takže je jeho úplné šetření prakticky 

nemožné, nebo existují jiné překážky, které by úplnému šetření bránily (například faktická 

nedostupnost některých prvků základního souboru), používá se k dotazování výběrový 

soubor (vzorek) respondentů. 

Stanovení velikosti zkoumaného vzorku je důležitým krokem při přípravě 

jakéhokoliv kvantitativního výzkumu, především dotazníkových šetření. Malý vzorek dat 

znamená nízkou validitu (vypovídací hodnotu, přesnost) dat, naopak zbytečně rozsáhlý 

vzorek představuje zvýšené náklady (časové, finanční, personální) na výzkum.  

Proces výběru respondentů (výběrového souboru, vzorku) sleduje tři základní 

kroky, znázorněné obrázkem [62]. 

1. Stanovení cílové skupiny (rámce výzkumu) 

Důležitým krokem každého dotazníkového šetření je správná identifikace 

(charakteristika) cílové skupiny. Je třeba jasně stanovit, které prvky patří do základního 
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souboru, aby při výběru respondentů nedošlo k situaci, že byli do výzkumu zařazeni 

respondenti, kteří nejsou členy základního souboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Kroky procesu výběru respondentů, zdroj autor 

Identifikace cílové skupiny se provádí ve třech dimenzích: 

• věcná – CO chceme zkoumat, jaké je vymezení objektů výzkumu (respondentů), 

• časová – KDY chceme výzkum provést, resp. z jakého období mají být data, 

• místní – KDE chceme výzkum provést, resp. odkud mají pocházet respondenti 

výzkumu. 

2. Plánování a způsob výběru respondentů 

Způsob výběru respondentů přestavuje metodické provedení výběru respondentů. 

Je důležité, aby vybraný vzorek respondentů byl reprezentativní. tj. v základních 
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parametrech pokud možno kopíroval reálný stav (parametry základního souboru). 

V takovém případě je možné výsledky sběru dat zobecnit na celý základní soubor. 

V praxi se běžně rozlišují dva základní typy výběru: 

• Náhodný výběr, někdy označován také jako pravděpodobnostní, volí prvky 

do souboru respondentů na základě tzv. principu náhodnosti. Všichni členové 

základního souboru tak mají stejnou šanci dostat se do souboru výběrového. 

V praxi jde např. o výběr pomocí losu. Náhodný výběr lze využít v případě, 

že základní soubor není příliš rozsáhlý a všechny jeho prvky jsou jednoznačně 

identifikovatelné a dostupné.  

• Při kvótním (záměrném) výběru jde o to najít takovou skupinu respondentů, 

která by v zastoupení vybraných sledovaných vlastností procentuálně odpovídala 

základnímu výběru. Tyto vlastnosti se označují jako kvótní znaky a řadí se mezi 

ně např. věk, pohlaví, rodinný stav, velikost čistého měsíčního příjmu, dosažené 

vzdělání apod. Respondenti jsou tedy do vzorku vybíráni záměrně na základě jejich 

vlastností.  

Mezi nereprezentativní formy výběru respondentů patří například anketa. Při anketě 

se potenciální respondenti samni rozhodují, zda se šetření zúčastní nebo nikoliv. 

Anketa je nenáročná na přípravu, získaný vzorek však svou strukturou nemusí 

odpovídat základnímu souboru, a proto mohou být získané výsledky zkreslené. 

Proto se využívá pouze pro rychlé, orientační průzkumy. [113] 

3. Velikost výběrového souboru 

Velikost výběrového souboru je možno stanovit na bázi: 

• statistického přístupu, založeném na teorii pravděpodobnosti,  

• empirického přístupu, tj. na základě zkušeností řešitele a dosavadní praxe,  

• nákladového přístupu, tj. na reálných možnostech uskutečnění daného výzkumu, 

především finančních a časových možnostech tazatele. 

Při statistickém přístupu je doporučená velikost výběrového souboru n dána 

rozsahem populace N, hladinou významnosti α, se kterou provádíme daný statistický test, 

a tzv. mezní (přijatelnou) chybou měření e. Mezní chyba měření vyjadřuje, jak kvalitně 
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výsledky průzkumu odráží názory celkové populace. Čím menší je tato chyba, 

tím důvěryhodnější jsou výsledky výběrového šetření. Mezní chyba by neměla významně 

překročit hodnotu hladiny významnosti celého výzkumu (obvykle 5 %).  

Je-li předmětem zkoumání určení četností rozdělení kategoriálních statistických 

znaků, lze na základě centrální limitní věty a z vlastností normálního rozdělení lze odvodit 

tzv. Cochranův vztah pro určení velikosti výběrového souboru n: 
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kde α je hladina významnosti, z je 1-α/2 kvantil normovaného normálního rozdělení 

N(0; 1) a p je očekávaná výběrová relativní četnost [20].  

Pro α = 0,05 je hodnota kvantilu z rovna 1,96 (přibližně 2). V okamžiku návrhu 

výzkumu nejsou obvykle známy relativní četnosti p, uvedený vzorec však dosahuje 

maxima pro p = 0,5. Dosazením těchto hodnot do Cochranova vzorce se získá 

zjednodušený vztah: 

21

N
n
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=

+           (3) 

Pokud je naopak známa velikost vzorku n a rozsah populace N, lze odhadnout 

mezní chybu e pomocí vztahu: 

 
N n

e
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−
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           (4)
 

Ještě jednodušší vztah se dostane, lze-li předpokládat, že rozsah základního 

souboru N je oproti vzorku n velmi velký (v praxi alespoň 20 x).  

 
1

e
n


          (5)

 

Jako příklad empirického přístupu ke stanovení velikosti vzorku lze uvést tabulku, 

která uvádí průměrnou chybu odhadu pouze v závislosti na rozsahu vzorku.   
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Tabulka 1: Průměrná chyba odhadu v závislosti na rozsahu vzorku, zdroj [126] 

hodnota rozsah 

vzorku 

Ø  chyba 

odhadu 

nulová 0 100 % 

nepoužitelná 1 - 10 25 % 

velmi nízká 11 - 30 10 % 

nízká 31 - 60 7 % 

dobrá 61 - 150 5 % 

velmi dobrá 151 - 300 3 % 

vynikající > 300 < 2,5 % 

 

Tato tabulka je převzata z webu VYPLNTO.CZ, kde je použita k orientačnímu 

určení kvality dotazníkových šetření v závislosti na velikosti vzorku. [126] 

Porovnání obou přístupů – statistického a empirického – ukazuje, že oba vedou 

k obdobným závěrům. Hodnoty v tabulce vycházejí o něco nižší než podle Cochranova 

vzorce, je třeba si však uvědomit, že tento vzorec předpokládá nejhorší možnou situaci, 

takže reálné (empirické) výsledky jsou obvykle lepší. 

3.3 MĚŘENÍ POMOCÍ LIKERTOVÝCH ŠKÁL 

V dotaznících, kde zkoumáme názory nebo postoje respondentů, se k měření těchto veličin 

často používají speciální stupnice – postojové nebo hodnoticí škály. Jak uvádí Friedrich 

(2017), tyto škály vznikly koncem 19. století v psychologii a odtud se rozšířily do dalších 

disciplín (sociologie, pedagogika, ekonomie). [31] 

Jedním z nejrozšířenějších typů škál jsou Likertovy škály, které vytvořil v roce 

1932 americký psycholog Rensis Likert. Původně se jednalo o pětistupňovou postojovou 

škálu souhlasu nebo nesouhlasu s daným tvrzením: 

• silně souhlasím (1), 
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• souhlasím (2), 

• nerozhodnuto (3), 

• nesouhlasím (4), 

• silně nesouhlasím (5). 

Pomocí Likertovy škály je obvykle hodnocena skupina postojů vztažená k dané 

problematice. Tato skupina se nazývá baterie a mívá obvykle 10 až 15 položek.  

Důležitou a v praxi sledovanou vlastností dotazníků postavených na Likertových 

škálách je vnitřní konzistence baterie. Pokud je baterie konzistentní, je možné souhrnný 

(celkový) postoj každého respondenta vyjádřit jako průměr nebo součet hodnot 

jednotlivých položek. Proto se také Likertova škála nazývá sumační škálou. Měření 

konzistence baterie pomocí Cronbachova alfa (α) bude vysvěteno v části 3.4. 

Aby bylo možné také jednotlivé položky baterie vyhodnocovat a porovnávat 

pomocí aritmetického průměru hodnot získaných od všech respondentů, měla by škála 

splňovat následující vlastnosti, jak uvádí Llauradó [69]: 

• škálu (stupnici) tvoří alespoň 5 hodnot, 

• škála je symetrická, tj. obsahuje stejný počet pozitivních a negativních postojů, 

• střed škály představuje neutrální postoj, 

• vzdálenosti mezi jednotlivými hodnotami škály jsou respondenty vnímány jako 

stejné (linearita škály nebo subjektivně rovnoměrná škála), 

• četnosti okrajových (extrémních) hodnot jsou menší ve srovnání s ostatními. 

Zatímco první tři vlastnosti jsou jednoduše prokazatelné, diskutabilní je zejména 

požadavek linearity neboli subjektivně rovnoměrné škály, který znamená stejné 

(významové) vzdálenosti mezi hodnotami škály. Jak uvádí Friedrich [31], lze tento 

požadavek nahradit testem na normalitu rozdělení četností hodnot škály v jednotlivých 

položkách. Podmínka normality je přitom silnější než podmínka linearity, takže pokud 

je normální rozdělení hodnot zkoumaného znaku potvrzeno, je to dostatečný argument 

k tomu, aby byly pro tento znak použity statistiky a metody určené původně pro číselné 

znaky – tedy apříklad aritmetický průměr, srovnávací testy nebo faktorová analýza [31]. 

O zkoumání normality bude hovořeno v další části kapitoly věnované testování 

statistických hypotéz.  
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Kardinalizace Likertovy škály 

Pokud nelze rozdělení hodnot škály považovat za lineární (nesplňuje podmínku 

normality), neměly by se položky baterie chápat jako znaky číselné, ale pouze jako 

ordinální (kategoriální znaky pořadové). V takovém případě lze pro vyhodnocování 

postojů respondentů na Likertově škále použít dva způsoby: 

• použít nástroje pro ordinální statistické znaky, jako je medián jako ukazatel polohy 

(namísto průměru) nebo tzv. neparametrické testy, 

• provést transformaci původně celočíselné škály (například 1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

na desetinná (reálná) čísla tak, aby rozdělení nových hodnot již vykazovalo 

normalitu. 

Uvedená transformace se nazývá kardinalizace Likertovy škály. Výpočet nových 

číselných hodnot reprezentujících jednotlivé stupně škály není jednoduchý a nelze 

ho popsat konkrétním vzorcem. Algoritmus pro kardinalizaci Likertovy škály uvedl 

například Wu [116]. Friedrich [31] provedl úpravu tohoto algoritmu tak, aby základní 

charakteristiky (střední hodnota a variabilita) škály zůstaly i po transformaci zachované. 

Algoritmus je k dispozici jako soubor ve formátu Microsoft Excel nebo program 

v jazyce R. 

 Neboť jednotlivé položky baterie mají různá rozdělení, uvedená metoda nemůže 

automaticky vést k normalizaci rozdělení všech položek. Metoda je pouze kompromisem, 

který se snaží maximalizovat počet položek, vykazujících v testu normality statisticky 

nevýznamné odchylky od ideálního normálního rozdělení.  

 Pokud Wuova metoda nedává dostatečné výsledky, tj. rozdělení některých položek 

baterie zůstane významně odlišné od normálního, bylo by třeba použít jinou metodu 

kardinalizace nebo rezignovat na požadavek, aby byly položky baterie vnímány jako 

číselné znaky.   

3.4 TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ 

Testování statistických hypotéz je nedílnou součástí každého výzkumu. Cíle výzkumu 

bývají formulovány v podobě výzkumných hypotéz, které jsou verifikovány pomocí 

statistických nástrojů (testů). Hypotézy vyjadřují očekávané vlastnosti základního souboru, 

které se výzkumníci při testování snaží prokázat (nebo vyvrátit). Aby bylo možné hypotézu 
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testovat, musí být vyjádřena v měřitelném tvaru, tj. operacionalizována, tj. vyjádřena 

pomocí měřitelných statistických znaků. 

Statistická hypotéza má tyto vlastnosti: 

• je to tvrzení, vyjádřené oznamovací větou, 

• vyjadřuje vztah mezi dvěma znaky (proměnnými), 

• všechny znaky uvedené v hypotéze musí být měřitelné.   

Při testování hypotéz se na základě vlastností výběrového souboru (tzv. vzorku) 

usuzuje na vlastnosti základního souboru (populace). 

3.4.1 NEYMAN – PEARSONŮV PRINCIP TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 

Moderní statistika chápe testování hypotéz jako rozhodovací problém, při kterém proti 

sobě stojí dvě hypotézy. Jedna, která představuje rovnovážnou situaci (rovnost, shodu, 

nezávislost), se nazývá nulová hypotéza a obvykle značí H0. Oproti ní stojí hypotéza 

alternativní (alternativa) H1, který vyjadřuje nerovnost, neshodu nebo závislost. [32] 

Testování hypotéz ve statistice je založeno na snaze zamítnutí nulové hypotézy 

H0 ve prospěch alternativní hypotézy H1. Test nikdy nemůže vést k závěru, že daná nulová 

hypotéza H0 je správná. Výsledkem testu mohou být proto dvě rozhodnutí: 

• není dostatečný důvod k zamítnutí nulové hypotézy H0 ve prospěch alternativy H1, 

proto se nulová hypotéza nezamítá, 

• nulová hypotéza H0 se zamítá a přijímá se alternativní hypotéza H1. 

Tento způsob testování, tzv. Neyman – Pearsonův princip testování hypotéz, 

je založen na filosofické metodě falsifikace, známé také jako Popperova břitva. Popper 

[123] prohlásil, že žádný počet důkazů svědčících ve prospěch dané teorie ji nemůže 

jednoznačně dokázat, ale k jejímu vyvrácení stačí jediný důkaz. Někdy se hovoří také 

o presumpci nulové hypotézy H0 (analogie presumpce neviny, známé z trestního práva).  

Při testování mohou nastat dvě chybové situace: 

• nulová hypotéza H0 by neměla být zamítnuta, ale test ji zamítne ve prospěch H1 – 

tato chyba rozhodování se nazývá chybou I. druhu, 
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• nulová hypotéza H0 by měla být zamítnuta, ale test ji nezamítne – tato chyba 

rozhodování se nazývá chybou II. druhu. 

Pravděpodobnost, že při testu dojde k chybě I. druhu, se označuje řeckým 

písmenem α. Této hodnotě se říká hladina významnosti testu. Opačná hodnota 1 −  

se nazývá spolehlivost testu. Obdobně pravděpodobnost chyby II. druhu se označuje β. 

Opačná hodnota 1 −  se nazývá síla testu. 

Snahou při testování je obě rozhodovací chyby minimalizovat, tj. dosáhnout 

vysoké síly testu při co nejvyšší spolehlivosti. To však není možné, neboť snížením 

hladiny významnosti se současně snižuje i síla testu. Při testování se proto obvykle volí 

jako rozhodující vstupní parametr testu hladina významnosti α. Ve společenských vědách 

je přitom zvykem volit hodnotu α = 0,05, čemuž odpovídá spolehlivost testu 95 %.  

Při pevně stanovené hladině významnosti (chybě I. druhu)   lze snížit chybu 

II. druhu   dvěma způsoby: 

• volbou jiného (vhodnějšího) typu testu, 

• rozšířením rozsahu výběrového souboru. 

Jestliže při statistickém testu není nulová hypotéza H0 zamítnuta, neznamená to, 

že je platná. Je dokonce možné, že existuje jiný test (s větší silou 1 − ), který by tuto 

hypotézu zamítl. Pokud však podobný test není proveden, je třeba jednat, jako by hypotéza 

H0 platila.  

3.4.2 TYPY STATISTICKÝCH TESTŮ 

Většinově používané statistické testy lze obecně rozdělit do dvou skupin: 

• testy srovnávací, 

• testy nezávislosti. 

Srovnávací testy testují konkrétní parametr   statistického souboru.  

Tímto parametrem může být například střední hodnota  , rozptyl 
2 , relativní četnost   

nebo jiná deskriptivní statistika, například šikmost   nebo korelační koeficient  . [68] 
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Podle počtu srovnávaných parametrů se rozlišují: 

• testy jednovýběrové, 

• testy dvouvýběrové, 

• testy vícevýběrové. 

U jednovýběrových testů má nulová hypotéza H0 tvar: 

 H0:  0 =  ,          

kde 
0  je tzv. očekávaná hodnota parametru  . Alternativní hypotéza má 

v takovém případě tvar oboustranné nebo jednostranné nerovnosti: 

 H1:  0   ,          

 H1:  0   ,          

 H1:  0  .          

Větší sílu má jednostranný test (s jednostrannou nerovností), proto se mu dává při 

testování přednost. 

U dvouvýběrových testů se porovnávají hodnoty stejného parametru u dvou 

vzorků (skupin hodnot) pocházejících ze dvou základních souborů. Nulová hypotéza 

má tvar: 

 H0:  1 2 =  ,          

kde 1  a 2  jsou hodnoty testovaného parametru v obou základních souborech. 

(Někdy se tato nulová hypotéza nepřesně interpretuje jako „oba vzorky pocházejí 

ze stejného základního souboru“). U alternativní hypotézy je relace rovnosti opět 

nahrazena oboustrannou nebo jednostrannou nerovností. 

Vícevýběrové testy porovnávají obdobně parametr   u 2k    skupin (vzorků). 

Nulová hypotéza má tvar: 

 H0:  1 2 ... k = = =  .        

V tomto případě existuje pouze jediná alternativa, která říká „ne všechny hodnoty 

parametru   u všech k  základních souborů se rovnají“. Z matematické logiky plyne, 
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že v takovém případě stačí najít jedinou dvojici souborů s parametry 
i  a j  

( , 1, 2, ,i j k=  ), pro kterou platí nerovnost i j   . 

Testy nezávislosti (také asociační testy) ověřují nezávislost, resp. závislost dvou 

nebo více statistických veličin (znaků). Nejčastěji se testuje lineární (ne)závislost dvou 

číselných znaků, tzv. korelace, nebo závislost dvou kategoriálních (nečíselných) znaků, 

tzv. kontingence. 

Nulová hypotéza H0 u testů (ne)závislosti má obecný tvar: 

 H0:  Testované veličiny jsou na sobě nezávislé, 

obdobě alternativu H1 lze vyjádřit jako: 

 H1:  Testované veličiny jsou na sobě závislé. 

Někdy se jako samostatná skupina testů uvádí testy shody rozdělení, které ověřují, 

zda daný soubor může pocházet z konkrétního rozdělení. Nejčastěji se testuje shoda 

s normálním (Gaussovým) rozdělením, v takovém případě se hovoří o testu normality. 

Nulová hypotéza má tvar: 

 H0:  Testovaná veličina má předpokládané rozdělení, 

oproti alternativní hypotéze: 

 H1:  Testovaná veličina nemá předpokládané rozdělení. 

V této práci budou k ověření jejích cílů použity jednovýběrové a srovnávací testy 

relativní četnosti. Tyto testy budou podrobněji rozebrány dále. 

3.4.3 TESTOVÉ KRITÉRIUM A VYHODNOCENÍ TESTU 

Rozhodnutí o výsledku statistického testu je založeno na výpočtu statistiky T zvané testové 

kritérium. Tato statistika vypočtená z hodnot testovaného výběrového souboru je náhodnou 

veličinou, která při platnosti nulové hypotézy H0 má předem známé rozdělení 

pravděpodobnosti (například normální Z, Studentovo t, Pearsonovo 2  nebo Fisherovo F 

rozdělení). 
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Obor možných hodnot testového kritéria (obvykle množina všech reálných čísel 

nebo nezáporných reálných čísel) se podle typu testu a tvaru alternativní hypotézy 

H1 rozděluje na dvě disjunktní množiny: 

• obor přijetí V, 

• kritický obor W. 

Hranice mezi oběma obory se nazývají kritické hodnoty testu. U testů 

s jednostrannou alternativní hypotézou existuje jediná kritická hodnota, u oboustranných 

testů dvě kritické hodnoty (dolní a horní). Kritické hodnoty jsou ve skutečnosti kvantily 

rozdělení, které při platnosti nulové hypotézy H0 nabývá testové kritérium T. 

Platí-li T V  (testové kritérium spadá do oboru přijetí), nulová hypotéza H0 se 

nezamítá. Platí-li naopak T W , nulová hypotéza H0 se zamítá ve prospěch alternativy H1.  

V praxi se často místo určování kritických hodnot stanovuje tzv. p-hodnota neboli 

signifikance testu. Na rozdíl od kritických hodnot je p-hodnota vždy pouze jediná. 

Formálně lze p-hodnotu definovat jako nejmenší hladinu významnosti testu  , 

při níž by pro zadaný výběrový soubor byla ještě zamítnuta nulová hypotéza. 

Zjednodušeně řečeno lze p-hodnotu chápat jako číselný ukazatel platnosti nebo neplatnosti 

nulové hypotézy H0. Čím nižší je p-hodnota, tím větší je šance, že nulová hypotéza bude 

zamítnuta. [32] 

Při vlastním testování se vypočtená p-hodnota porovnává se stanovenou hladinou 

významnosti  :  

• je-li p  , nulová hypotézy H0 se nezamítá; 

• je-li p  , nulová hypotéza H0 se zamítá ve prospěch alternativní hypotézy H1. 

U jednostranného srovnávacího (jednovýběrového nebo dvouvýběrového) testu 

nabývá p-hodnota testu hodnotu z intervalu ( )0 ; 0,5 . Pokud při testu vyjde p-hodnota 

vyšší než 0,5, znamená to, že znaménko alternativní hypotézy (< nebo >) bylo špatně 

zvoleno. Test je třeba opakovat s opačnou alternativní hypotézou nebo změnit očekávanou 

hodnotu 0  .  



PELÁNEK R.: „Model implementace vhodných metod neustáleného zlepšování pro 

udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ 

 

2018  76 

 

3.4.4 TESTY RELATIVNÍ ČETNOSTI 

Neboť v této práci budou aplikovány na získaná data testy relativní četnosti, které 

zkoumají, zda rozdělení četností daného statistického znaku (jevu) odpovídá očekávání, 

bude se autor práce věnovat v následujících odstavcích těmto testům, a to konkrétně:  

• jednovýběrovému testu relativní četnosti, 

• dvouvýběrovému (srovnávacímu) testu relativních četností, 

viz například Hendl. [44] 

Jednovýběrový test relativní četnosti 

Jednovýběrový test relativní četnosti má nulovou hypotézu: 

H0:  0 =  

kde π0 je očekávaná relativní četnost.  

Odpovídající alternativní hypotéza může mít tvar: 

  H0:  0   

v případě oboustranného testu nebo jednu z možností: 

  H0:  0   

  H0:  0   

v případě testu jednostranného. 

Platí-li podmínka pro aproximaci binomického rozdělení normálním, 

( )0 01 9n −  , kde p je relativní četnost testovaného jevu ve výběrovém souboru a n je 

rozsah (počet hodnot) tohoto výběru, lze v případě platnosti nulové hypotézy H0 rozdělení 

testového kritéria Z aproximovat normovaným normálním rozdělením N(0,1). 

V takovém případě má testové kritérium pro jednovýběrový test relativní četnosti 

pro všechny tři tvary alternativní hypotézy podobu: 

 
( )

0

0 01

p
Z

n



 

−
=

−
          (6) 
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Pro jednovýběrový test relativní četnosti s levostrannou alternativní hypotézou se p-

hodnota testu spočítá jako: 

  ( )Zp z=            (7) 

kde z je vypočtená hodnota testového kritéria Z pro daný test a ( )z  

je distribuční funkce normálního rozdělení N(0,1). 

V případě pravostranné alternativní hypotézy se p-hodnota testu spočítá jako: 

  ( )1Zp z= −                      (8) 

U oboustranného testu je p-hodnota dvojnásobkem p-hodnoty testu 

jednostranného, tedy: 

  ( ) ( )2 min ;1Zp z z=   −         (9) 

Provádí-li se test na hladině významnosti 0,05 = , zamítá se nulová hypotéza H0 

ve prospěch alternativní hypotézy H1, pokud platí 0,05Zp  . 

Dvouvýběrový (srovnávací) test relativní četnosti 

Dvouvýběrový srovnávací test relativní četnosti má nulovou hypotézu: 

  H0:  21 = . 

kde 
1  a 

2  jsou relativní četnosti srovnávaných jevů. 

Odpovídající alternativní hypotéza může mít tvar: 

  H0:  21   

v případě oboustranného testu nebo jednu z možností: 

  H0:  21   

  H0:  21   

v případě testu jednostranného. 

Platí-li podmínka pro aproximaci binomického rozdělení normálním pro oba 

výběry, tj. ( )1 1 11 9n p p−   a obdobně ( )2 2 21 9n p p−  , kde p1 a p2 jsou výběrové relativní 
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četnosti testovaných jevů a n1 a n2 jsou rozsahy obou výběrů, lze v případě platnosti nulové 

hypotézy H0 rozdělení testového kritéria Z aproximovat normovaným normálním 

rozdělením N(0,1). 

Testové kritérium pro dvouvýběrový test relativní četnosti má v tom případě tvar: 

 
( ) ( )1 1 2

1

2

2

1

21 1

p p
Z

p p p p

n n

−
=

− −
+

.                (10) 

Pro srovnávací test relativních četností se p-hodnota testu spočítá podle stejných 

vztahů jako pro jednovýběrový test. 

3.4.5 TESTOVÁNÍ NORMALITY STATISTICKÝCH ZNAKŮ 

Při ověřování normality statistického znaku se hodnoty tohoto znaku považují za náhodný 

výběr ze základního souboru a testuje se hypotéza: 

𝐻0: Náhodný výběr pochází ze základního souboru s normálním rozdělením 

pravděpodobnosti. 

oproti alternativní hypotéze 

𝐻1: Náhodný výběr nepochází ze základního souboru s normálním 

rozdělením pravděpodobnosti. 

Jak uvádí Friedrich [31], problémem při testování normality je existence různých 

testů normality, založených na rozdílných principech, jejichž výsledky se od sebe mohou 

diametrálně lišit. Existují testy konzervativní, přísné, které zamítají nulovou hypotézu 

o normalitě mnohem častěji, stejně jako testy poměrně liberální. V technických oborech 

se většinou používá Shapiro–Wilkův test normality založený na analýze rozptylu, který 

patří mezi testy konzervativní. V ekonomii bývá častěji využíván liberálnější test Jarque–

Berův, založený na statistikách šikmosti a špičatosti zkoumaného znaku.  

Někteří autoři, například Litschmannová [68], proto doporučují místo těchto 

exaktních testů používat raději vhodné nástroje pro vizualizaci rozdělení, například 

krabicový graf (tzv. box plot). Pro orientační zjištění, zda daný znak (například položka 

postojové baterie) neporušuje významně normalitu rozdělení, lze rovněž použít hodnoty 

šikmosti a špičatosti tohoto znaku: 
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• Teoretické normální rozdělení má nulovou hodnotu šikmosti i špičatosti. 

• Pokud šikmost nabývá hodnoty z intervalu -0,5 až +0,5 a špičatost z intervalu -1 až 

+1, je odchylka od normality zanedbatelná. 

• Pokud šikmost nabývá hodnoty z intervalu -1 až +1 a špičatost z intervalu -2 až +2, 

je odchylka od normality přijatelná. 

• Významnou odchylkou od normálního rozdělení je šikmost mimo interval -1 až +1 

nebo špičatost mimo interval -2 až +2. 

Uvedené odchylky od normality neznamenají, že je dané rozdělení četností možno 

považovat za normální, ale pro většinu parametrických statistických metod (srovnávací 

testy, korelace, faktorová analýza) jsou akceptovatelné, neboť se jedná o metody poměrně 

robustní vůči odchylkám v šikmosti a zejména ve špičatosti.  

3.5 MODELY A MODELOVÁNÍ 

3.5.1 OBECNÁ TEORIE MODELOVÁNÍ 

Termín „model“ může být v různých vědních oborech chápán značně odlišně. Přesto 

je však žádoucí naznačit některé obecné metodologické rysy teorie modelů a modelování, 

spjaté s tím, že jakékoliv modelování je spojeno s určitým zobrazením (dat, objektů, teorií, 

určité teoretické nebo praktické činnosti, apod). 

Modely je možné podle Berky [5] rozdělit do dvou skupin: 

Do první skupiny patří modely, kterými jsou objekty, kde právě fyzické vlastnosti 

těchto objektů umožňují jejich použití jakožto modelů. Mezi modely tohoto druhu se řadí: 

a) Modely, které jsou shodné s originálem co do své fyzické povahy a geometrického 

tvaru a liší se od něj rozměry, rychlostí procesů, popř. některými dalšími 

vlastnostmi. Tyto modely se nazývají fyzické. 

b) Modely, které se od originálu liší co do své fyzické povahy nebo 

co do geometrického tvaru, ale jsou s ním shodné v tom, že jsou popisovány týmiž 

matematickými rovnicemi. Tyto modely nazýváme matematické. 

Do druhé skupiny patří modely, které jsou budovány na základě společných 

znaků. Modely tohoto druhu se nazývají modely formální, případně logické. 
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3.5.2 VYMEZENÍ POJMU MODEL 

I. Charakteristika  

Model je účelově vytvořený reálný nebo abstraktní objekt, který obsahuje všechny 

podstatné charakteristiky primárního objektu, o který se subjekt z určitého důvodu zajímá. 

II. Charakteristika 

Model se může vyskytovat v těchto účelových variantách jako: 

• konečný výtvor subjektu, kdy variantou může být vytváření napodobenin či kopií 

reálných předmětů; 

• prostředek subjektu k vytvoření jiného objektu, kdy variantou mohou být skicy 

navržených objektů, obrazů či modely soch; 

• prostředek subjektu k řešení problému, kdy v oblasti vědy a techniky jsou často 

používány modelové objekty, které jsou součástí modelu a slouží k vyřešení daného 

problému. 

III. Charakteristika 

Model je účelově zjednodušeným zobrazením primárního objektu. 

Lze též konstatovat, že model je obraz určitých podstatných charakteristik primárního 

objektu získaný abstrakcí, a to s ohledem na řešený problém. Model je odrazem 

a zjednodušeným odrazem reality, musí vystihovat vše podstatné a být co nejjednodušší. 

IV. Charakteristika 

Použití modelu jako prostředku k řešení problému musí být pro subjekt 

výhodnější než řešení přímé a musí být za daných podmínek použitelné a efektivně 

realizovatelné. 
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V. Charakteristika 

Model jako prostředek k nepřímému řešení problému je výtvorem poznání jedince 

a nástrojem k poznání. To znamená, že vědomě může modelovat jen ten, kdo má znalosti 

a modelování využívá ke zvyšování úrovně svých poznatků. [53] 

3.5.3 ZOBECNĚNÁ STRUKTURA MODELU 

Z předcházejícího textu vyplývá, že k řešení problému nepostačuje jen existence 

modelového objektu. Model nelze redukovat pouze na modelový objekt, je to soustava 

s mnoha prvky. To znamená, že pojem model je nutno chápat jako v širším vymezení jako 

soustavu, jejíž prvky jsou nutné k tomu, aby model a činnosti s ním realizované, 

tedy modelování, byly prostředkem k řešení problému. 

Zobecněnou strukturu modelu M, vytvořenou řešitelem R, pro řešení problému 

PR (Ω) na objektu Ω lze zapsat jako tuto abstraktní soustavu: 

M (R, Ω, P)  =  [Σ (Ω), OM, Σ(OM), Z, MR], 

kde jednotlivé prvky této soustavy mají daný význam a vycházejí z názvosloví, 

který uvádí například Janíček [52]: 

R - řešitel (autor práce), 

Ω - charakteristika primární objektu, podniku, 

P - záměr práce, řešený problém, 

Σ(Ω)    - na základě znalostí, vědomostí, zkušeností, získaných poznatků a s využitím 

tvůrčích činností sestavení systému podstatných proměnných sledovaných 

na objektu z hlediska zkoumané problematiky, 

OM - účelově vytvořený modelový objekt, 

Σ(OM) - systém podstatných proměnných na modelovém objektu, 

Z - sledované proměnné objektu i modelového objektu se navzájem prolínají, 

MR - proces řešení zkoumaného problému. 
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Obrázek 9: Zobecněná struktura modelu [53] 

3.5.4 VYMEZENÍ TYPU MODELOVÁNÍ 

I. Mentální (myšlenkové) modelování 

Mentální modelování se výrazně odlišuje od jiných typů modelování specifikou 

modelového objektu, neboť modelovým objektem u mentálního modelování je ta část 

mozku jedince, v níž se realizují v nevědomí podvědomé činnosti, které mají vztah 

k realizaci činností tohoto jedince (např. k řešení problému). Mentální modely mají tudíž 

vůči jiným typům modelování velké výhody, jako např: 

• jsou vysoce flexibilní, protože jsou schopné pojmout podstatně větší množství 

informací než např. datové nebo výpočtové modely;  

• jsou bezprostředně adaptovatelné a modifikovatelné na vzniklé situace. 

Nicméně, mají i své nedostatky, uveďme zejména: 

• jsou poměrně jednoduché, protože jedinec je schopen myšlenkově zpracovat pouze 

7 různorodých nezávisle proměnných a posoudit, jaký mají vliv na závisle 

proměnnou; 

• mentální model vytvořený a sdělený jedním jedincem může být nepochopitelný pro 

jiného jedince, protože činnost nevědomí a způsob myšlení každého z nás 

je odlišný. 

 



PELÁNEK R.: „Model implementace vhodných metod neustáleného zlepšování pro 

udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ 

 

2018  83 

 

II. Podobnostní modelování 

U podobnostního modelování je problém řešen na modelovém objektu OM 

(podobnostní objekt PO), kterým převážně bývá zmenšenina skutečného objektu Ω. 

Je možno konstatovat, že podobnostní modelování je hybridním materiálně-abstraktním 

modelováním, typ znalostně-experimentálně-výpočtový, u něhož se: 

• znalosti využívají k určení systému podstatných veličin Σ (Ω) na primárním objektu 

Ω, 

• experimentálně se na podobnostním objektu PO získávají informace pro řešení 

problému PR (PO), 

• výpočtově se realizuje zobrazení v podobě rovnosti podobnostních čísel na obou 

objektech, tedy na primárním objektu Ω a na podobnostním objektu PO. 

III. Analogové modelování 

Analogové modelování využívá analogii fyzikálních procesů (dějů, jevů). 

Analogové fyzikální procesy jsou popsány stejnou matematickou operátorovou rovnicí 

a stejnými okrajovými podmínkami. 

Analogové modelování je hybridním, materiálně-abstraktním modelováním, typ 

znalostně-experimentálně-teoretický, u něhož se: 

• znalosti využívají k určení systému podstatných veličin Σ (Ω) na primárním objektu 

Ω a systému Σ (OM) na pomocném (analogovém) objektu, 

• experimentálně realizuje na analogovém objektu AO s cílem získat informace pro 

řešení problému PR(AO), 

• teorie využívá pro sestavení operátorových rovnic. 

IV. Materiální modelování 

Modelovým objektem je materiální objekt. Toto modelování lze členit na klasické 

experimentální modelování a experimentální simulační modelování, kdy klasické 

experimentální modelování znamená, že se na materiálním objektu realizují experimenty 

s cílem získat informace pro řešení určitého problému na tomto objektu, bez jakékoliv 
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návaznosti na matematickou teorii související s řešením problémů. Experimentální 

simulační modelování je specifickým případem experimentálního modelování, jehož cílem 

je analyzovat procesy probíhající na objektu, a tím určit potenciálně možná chování 

objektu pro předem zvolenou strategii změn týkajících se některé z entit (aktivace objektu, 

ovlivňování objektu okolím, vazby objektu s okolím, apod.) 

V. Abstraktní modelování 

Modelovým objektem je abstraktní objekt. Na nejobecnější úrovni to může být 

jakákoliv soustava informací. Toto modelování se dle Janíčka [52] člení na: 

• Znalostní modelování, kdy modelovým objektem je množina znalostí, 

konkretizovaná vhodnou metodou umělé inteligence ve vztahu k charakteru 

řešeného problému a charakteru systému podstatných veličin Σ(Ω). 

• Teoretické modelování, kdy modelovým objektem OM u teoretického modelování 

je teorie. Teorie je chápána jako uspořádána soustava logicky správných výroků 

odvozených z axiomů teorie. 

• Výpočtové modelování, u teoretického modelování nezáleží na charakteru teorie. 

Je-li teorie matematická, a je-li výsledek požadován v číselném tvaru, 

pak teoretické modelování přechází v modelování výpočtové, kdy modelovým 

objektem OM u výpočtového modelování je množina matematických teorií teorie 

M [τ m (Ω)]. 

• Datové modelování, modelovým objektem u datového modelování je množina dat. 

Zpracování dat musí být objektivní, takže je nutno použít statistické zpracování. 

Příslušná metoda se vybírá podle vlastností statistického souboru, 

který je zpracováván.  

• Formální modelování, modelovým objektem je formální struktura, která využívá 

různé matematické, geometrické nebo logické prostředky. 

 



PELÁNEK R.: „Model implementace vhodných metod neustáleného zlepšování pro 

udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ 

 

2018  85 

 

3.6 FAKTOROVÁ ANALÝZA 

Faktorová analýza je statistická metoda, která je zaměřená na vytváření nových 

proměnných a na snížení rozsahu (redukci) dat s co nejmenší ztrátou informace. 

Nové proměnné jsou latentní, skryté, nepřímo pozorovatelné.  

Jedním ze základních cílů faktorové analýzy je posoudit strukturu vztahů 

sledovaných (tzv. manifestních) proměnných a zjistit tak, zda dovoluje jejich rozdělení 

do skupin, ve kterých by studované proměnné ze stejných skupin spolu nekorelovaly 

než proměnné z různých skupin.  

Těmto skupinám se říká faktory nebo také latentní proměnné. Ty by měly umožnit 

lepší pochopení manifestních (původních, přímo měřených) proměnných. [100] 

Faktorovou analýzu lze aplikovat ve dvou krocích: 

1.  explorační faktorová analýza (EFA), 

2.  konfirmační faktorová analýza (CFA). 

Na faktorovou analýzu někdy navazuje fáze strukturálního modelování, ve které 

se  model získaný konfirmační faktorovou analýzou transformuje na vnitřně organizovaný 

strukturální model, který bude mít vyšší vypovídací hodnotu. 

3.6.1 EXPLORAČNÍ FAKTOROVÁ ANALÝZA 

Tato metoda má za cíl analyzovat korelace většího počtu měřitelných proměnných, které 

statisticky „patří k sobě“, tj. za kterými stojí společný faktor (latentní proměnná). Počet 

nalezených faktorů by měl být co nejmenší a pozorované závislosti by měly být objasněny 

co nejjednodušeji. Poté, kdy je nalezen a pojmenován nový faktor, lze z něho vytvořit 

novou statistickou proměnnou, kterou je možné použít k další analýze namísto původních 

položek.  

Postup faktorové analýzy je založen na výběrových korelačních a parciálních 

korelačních koeficientech. Korelační koeficient vyjadřuje těsnost lineární závislosti 

proměnných, pohybuje se v rozmezí -1 až 1. 

Parciální korelační koeficient vyjadřuje těsnost lineární závislosti dvou 

proměnných, ovšem za předpokladu, že všechny ostatní proměnné jsou konstantní. Je-li 

možné závislost proměnných vysvětlit společnými faktory, musí být parciální korelační 
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koeficienty (kde je tento vliv společných faktorů odrušen) velmi malé, v ideálním případě, 

(kdy faktory vysvětlují lineární závislosti proměnných beze zbytku) nulové.  

Explorační faktorová analýza se provádí v několika krocích [31]: 

1. analýza konzistence zkoumaných dat; 

2. stanovení počtu faktorů; 

3. extrakce faktorů; 

4. rotace faktorů; 

5. interpretace faktorů. 

1. Analýza konzistence zkoumaných dat 

Konzistence zkoumaných dat vyjadřuje jejich vnitřní bezespornost. V této práci 

bude faktorová analýza aplikována na baterii položek na pětistupňové Likertově škále. 

Pokud si lze představit, že jednotlivé položky této baterie měří určité individuální aspekty 

souhrnného jevu, vyjadřuje konzistence baterie, nakolik respondenti odpovídali 

na jednotlivé položky obdobně. Jinými slovy, konzistence vyjadřuje schopnost nahradit 

celou baterii jedinou proměnnou, vytvořenou jako aritmetický průměr položek. 

Jako míru konzistence lze použít tzv. Cronbachovo alfa, které je vyjádřeno 

vzorcem: 

2
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k

i

i

s
k

k s
 =

 
 
  −

−  
 
 


               (11) 

kde k je počet položek v baterii, s2
i jsou rozptyly jednotlivých položek (i = 1, 2, 

…, k) a s2 souhrnný rozptyl hodnot v celé baterii.  

Cronbachovo alfa nabývá hodnot 0 až 1. Platí, že čím vyšší hodnota , tím vyšší 

konzistence položek v celé baterii. Krajní hodnota 0 znamená, že jednotlivé sub-ukazatele 

jsou vzájemně absolutně nekorelované, naopak opačná krajní hodnota 1 znamená, 

že jednotlivé sub-ukazatele jsou vzájemně absolutně korelované. V praxi již obvykle 

hodnoty α kolem 0,7 naznačují, že všechny sub-ukazatele vykazují vysoký stupeň shody 

v tom smyslu, že jsou analogickými mírami téhož společného jevu. [71] 
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Pokud je α < 0,5, může to znamenat, že v baterii je málo položek nebo že některé 

položky v baterii se svým chováním liší od ostatních. To lze identifikovat pomocí korelace 

dané položky se souhrnnou veličinou (průměrem celé baterie). Pokud je tento korelační 

koeficient záporný, je daná položka ve sporu se zbytkem baterie. Taková položka vyjadřuje 

opačný postoj než ostatní položky v baterii, takže konzistenci baterie lze zvýšit otočením 

škály (a negováním významu) položky. 

Pokud je α > 0,9, obsahuje hodnotící baterie příliš mnoho položek, které jsou 

spolu silně korelované. To znamená, že některé položky jsou v baterii nadbytečné 

(nepřinášejí žádnou přidanou informační hodnotu) a lze je vypustit, aniž by se zhoršila 

vypovídací hodnota celé baterie. [92] 

Úvahy a testování hodnotící baterie jsou zásadní pro zajištění kvalitní 

vypovídající hodnoty dotazníkového šetření, v návaznosti na další statistickou analýzu 

získaných dat. 

V explorační faktorové analýze se jako míra konzistence baterie používá tradičně 

také tzv. Kaiserova – Meierova – Olkinova míra (KMO), která má stejný význam jako 

Cronbachova míra α a je založena na vzájemných korelacích položek baterie. 

Jako nedostatečná se považuje hodnota KMO < 0,5, kdy faktorová analýza prakticky ztrácí 

smysl. Hodnoty obou ukazatelů (α a KMO) vycházejí ve většině výzkumů obdobně.  

2. Stanovení počtu faktorů 

Pro určení vhodného počtu faktorů ve faktorové analýze je většinou používá 

tzv. Kaiserovo pravidlo, které říká, že počet faktorů by měl odpovídat počtu vlastních čísel 

korelační matice R, které jsou větší než 1. Matice R je tvořena prvky rij, což jsou hodnoty 

korelačních koeficientů mezi i-tou a j-tou položkou baterie. Vzhledem k vlastnostem 

korelace je tato matice symetrická a na hlavní úhlopříčce má všechny hodnoty rovny 1. 

Kaiserovo pravidlo je pouze doporučením, skutečný počet extrahovaných faktorů 

se může lišit. Cílem je dosáhnout takového počtu faktorů, které bude možné jednoduše 

identifikovat a pomocí nich popsat chování celé baterie. Thurstone [105] v této souvislosti 

hovoří o jednoduché struktuře faktorů – viz dále. 
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3. Extrakce faktorů 

Po stanovení počtu faktorů dochází k vlastní extrakci těchto faktorů. Obvykle 

se používá metoda hlavních komponent (PCA), pomocí které postupně vznikají faktory 

tak, že jsou vzájemně lineárně nezávislé (ortogonální) a jsou postupně seřazené podle 

svého rozptylu. První faktor se stanoví jako lineární kombinace původních proměnných 

(položek baterie), která pokrývá největší možnou část společného rozptylu těchto 

proměnných. Představuje tedy nejlepší možný lineární vztah mezi daty původní baterie. 

Druhý faktor se obdobně určí jako nejlepší lineární vztah mezi položkami po odstranění 

prvního faktoru. Takto se pokračuje dále, než je získán požadovný počet faktorů. 

Lze dokázat, že veškerá variabilita původní baterie se vyčerpá, pokud bude počet 

extrahovaných faktorů roven počtu položek baterie (manifestních proměnných). 

Ve skutečnosti je počet vytvořených faktorů nižší. Aby byl výsledek faktorové analýzy 

uspokojivý, měly by vzniklé faktory pokrýt alespoň 50 % variability původní baterie. [100] 

4. Rotace faktorů 

Při extrakci faktorů metodou hlavních komponent vzniknou faktory, které jsou 

sice lineárně nezávislé, ale každý z nich má jinou vypovídací hodnotu (pokrývá jinou část 

rozptylu původní baterie). První získaný faktor je tak nejsilnější, poslední nejslabší. 

Tuto nerovnováhu má odstranit transformace faktorů zvaná rotace. Existují různé 

metody rotace, přičemž nejrozšířenější je VARIMAX. Při ní je snaha vyrovnat rozdíly 

mezi rozptyly, které jednotlivé faktory pokrývají, aniž by byla narušena jejich lineární 

nezávislost (ortogonalita). Při této metodě je také minimalizován počet položek, 

které vykazují silnou korelaci s jednotlivými faktory, což usnadňuje jejich následnou 

interpretaci. Proto se také tato metoda označuje jako metoda zjednodušující faktory. 

5. Interpretace faktorů 

Pro interpretaci faktorů vytvořených při explorační faktorové analýze je třeba pro 

každý faktor určit položky (manifestní proměnné), které mají s tímto faktorem vysokou 

korelaci – tzv. faktorovou zátěž (v praxi se používá dělící hodnota 0,5). Říkáme, že faktor 

je sycen (nebo také vysvětlován) těmito proměnnými. Počet proměnných, které sytí daný 

faktor, se nazývá stupeň sycení faktoru. 



PELÁNEK R.: „Model implementace vhodných metod neustáleného zlepšování pro 

udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ 

 

2018  89 

 

Výsledek explorační faktorové analýzy se často uvádí v podobě tzv. tabulky 

(matice) faktorových zátěží. Řádky této tabulky představují jednotlivé manifestní 

proměnné, sloupce jednotlivé faktory. Do tabulky se vypisují hodnoty faktorových zátěží 

(korelačních koeficientů mezi položkami baterie a faktory, které jsou vyšší než 0,5). 

Ostatní políčka tabulky zůstanou prázdná – jde o tzv. strukturální nuly. 

Strukturu faktorového modelu vyjadřující vztahy mezi vzniklými faktory F 

a původními manifestními proměnnými X lze vyjádřit pomocí zjednodušených strukturních 

rovnic ve tvaru například: 

F1 =~ X1 + X2 + X3 +X4 

Tento zápis (tzv. vlnková syntaxe) říká, že faktor F1 je sycen proměnnými X1, X2, 

X3 a X4. S těmito proměnnými má faktor F1 hodnotu korelačního koeficientu vyšší než 0,5. 

Ve strukturních rovnicích se neuvádějí proměnné, které představují strukturní nuly, 

ani konkrétní hodnoty faktorových zátěží. 

Faktorový model lze vyjádřit i graficky, viz obrázek 10, který je tvořený třemi 

faktory F1 až F3. Tyto faktory jsou syceny postupně čtyřmi, dvěma a jednou manifestní 

proměnnou. Latentní proměnná Y představuje souhrnnou informaci, kterou daná baterie 

(množina proměnných) reprezentuje.  

 

Obrázek 10: Grafické vyjádření faktorového modelu [31] 
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Pokud mají být faktory dobře vysvětleny a navzájem odlišeny, měly by podle 

Thurstonea [105] představovat tzv. jednoduchou strukturu. Ta musí splňovat následující 

pravidla: 

1. Každý řádek matice faktorových zátěží (manifestní proměnná) by měl obsahovat 

aspoň jednu strukturální nulu. 

2. Každý sloupec matice faktorových zátěží (faktor) by měl obsahovat nejméně tolik 

strukturních nul, kolik je faktorů. 

3. Každá dvojice faktorů musí dohromady sytit nejméně tolik manifestních 

proměnných, kolik je faktorů. 

Tato pravidla někdy doplňujeme přísnějším pravidlem nezávislých shluků: 

4. Každá manifestní proměnná sytí nejvýše jeden faktor. 

Pokud se při faktorové analýze nepodaří vytvořit alespoň jednoduchá struktura, 

nemusí být interpretace faktorů triviální. V takovém případě může pomoci změna počtu 

faktorů.  

3.6.2 KONFIRMAČNÍ FAKTOROVÁ ANALÝZA 

Explorační faktorová analýza (EFA) patří mezi popisné statistické metody. Jejím výsledek 

je sice model vyjadřující vztah mezi manifestačními a latentními proměnnými (faktory), 

vhodnost a kvalita vzniklého modelu však není nijak testována. Výsledky EFA jsou navíc 

nejednoznačné. Na jejím počátku nebývá stanoven počet faktorů. Nadto existuje celá škála 

metod pro extrakci a rotaci faktorů.  

Konfirmační faktorová analýza (CFA) vychází z existence již hotového 

faktorového modelu, který reprezentuje vztahy mezi položkami baterie a vysvětlujícími 

faktory, a pomocí vhodných nástrojů umožňuje testovat a měřit kvalitu takového modelu. 

Cílem konfirmační faktorové analýzy však není pouze otestovat validitu vytvořeného 

modelu, ale tento model v případě potřeby dále upravovat a optimalizovat, aby co nejlépe 

odpovídal vstupním datům. 
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Ověření validity faktorového modelu 

Dle Haira et al. [36] je nezbytné rozhodnout, zda vytvořený faktorový model, 

který přiřazuje jednotlivým faktorům proměnné, které je sytí, jako celek odpovídá 

vstupním datům. Na základě toho pak model lze buď přijmout, nebo zamítnout.  

Existuje poměrně mnoho metod hodnotících míru shody dat s teoretickým 

modelem. Podle Škapy [101] patří mezi nejčastěji využívané χ2 (chí kvadrát) statistika 

a test dobré shody a ukazatel RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation). 

a) Chí-kvadrát statistika a její statistická významnost 

Chí-kvadrát statistiku testu dobré shody χ2 považuje Hair et al. [36] za jeden 

ze základních indexů shody. V rámci chí-kvadrát testu dobré shody je posuzována shoda 

teoretické a pozorované korelační matice. [101] Jako testové kritérium je použit vztah: 

( )2 det
1 ln

det
n = −

F

Φ
                (12) 

kde n je rozsah dat (počet respondentů), F je výchozí (empirická) korelační matice 

a Φ je teoretická korelační matice odpovídající testovanému modelu.  

 V případě dobré shody mezi zkoumaným modelem a empirickými daty má toto 

kritérium přibližně Pearsonovo 𝜒2 rozdělení. Počet stupňů volnosti rozdělení závisí 

na konkrétní struktuře modelu. V případě modelu s nezávislými shluky s m položkami 

baterie a k faktory lze počet stupňů volnosti df vyjádřit vztahem [31]: 

 
2 23

2

m m k k
df

− − +
=                  (13) 

V případě složitější struktury modelu nebo některých omezení mezi parametry 

se samozřejmě stupeň volnosti mění. 

 Pokud je výsledný stupeň volnosti df  záporný, znamená to, že pro navržený model 

nelze použít konfirmační faktorovou analýzu. V takovém případě se hovoří 

o podhodnoceném modelu. Testovat takový model nemá smysl. 
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b) Míra výstřednosti modelu 

Jak uvádí Friedrich [31], někdy se test dobré shody nahrazujme porovnáním 

statistiky χ2 se stupněm volnosti modelu df. Rozdíl 

 2d df= −                    (14) 

se nazývá míra výstřednosti faktorového modelu. Tento rozdíl by měl být kladný, 

ale blízký nule. Pokud naopak výstřednost překročí hodnotu df, není již konkrétní model 

pro popis dat vhodný. [31] 

c) Ukazatel RMSEA (rootmean square error of approximation) 

Tento koeficient je velmi často ve studiích používán. Výpočet koeficientu uvádí 

Hendl [42] [43] jako: 

d
RMSEA

N df
=


                 (15) 

Výpočet RMSEA má smysl pouze v případě, že je míra výstřednosti d kladná. 

Pokud by nastala situace, že χ2 > df, je hodnota RMSEA považována za 0. 

Čím více se koeficient RMSEA blíží nule (ale nedosáhne jí), tím lépe daný 

faktorový model vystihuje vstupní data (baterii postojů respondentů). Dobrý faktorový 

model má RMSEA < 0,05, naopak hodnota RMSEA > 0,1 je považována za nepřijatelnou 

a daný model za nepoužitelný. 

Optimalizace faktorového modelu 

Pokud se výsledný faktorový model ukáže jako nevýznamný (ať již na základě 

testu dobré shody nebo ukazatele d, resp. RMSEA), lze se pokusit o jeho zlepšení přidáním 

nových vazeb do stávajícího modelu. Tyto vazby sice mohou narušit případné nezávislé 

shluky, ale vedou ke zvýšení kvality modelu, a tím i jeho vypovídací schopnosti. 

Při optimalizaci faktorového modelu se model rozšiřuje o tři typy vazeb: 

• korelační vazba mezi faktorem a manifestní proměnnou (symbolicky: F =~ X), tato 

vazba rozšiřuje sycení daného faktoru o novou proměnnou a může vést k narušení 

nezávislých shluků, 
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• korelační vazba mezi dvěma manifestními proměnnými (X1 ~~ X2) v rámci stejného 

faktoru, tato vazba zdůrazňuje vnitřní strukturu faktoru a spojuje proměnné 

s podobným chováním, 

• korelační vazba mezi dvěma manifestními proměnnými (X1 ~~ X2) sytících různé 

faktory, tato vazba ukazuje na případné souvislosti (korelace) faktorů a jejich 

příčiny. 

Jak uvádí například Kline [59] nebo Friedrich [31], cílem optimalizace modelu 

je dosáhnout co nejvyšší významnosti χ2 testu dobré shody mezi modelem a daty (p-

hodnota testu vyšší než 0,05), resp. co nejnižší hodnoty ukazatele RMSEA (viz výše).  

Neboť možností, jak v daném okamžiku faktorový model upravit (jakou vazbu 

přidat) je více, existují různé metody, které se snaží dosáhnout optimálního modelu 

s co nejmenším počtem potřebných změn (přidaných vazeb). Je možné postupovat dvojím 

způsobem: 

1. Metoda forward do modelu postupně přidává nové vazby, a to takové, které model 

co nejvíce zlepší. Mírou zlepšení je index MI, který udává, o kolik poklesne 

statistika χ2 při dané změně. Tato úprava navíc musí být smysluplná, tj. nelze 

do modelu přidávat vazby nahodile, ale takové, které bude možno rozumně 

interpretovat. Statistické programy jako IBM SPSS AMOS nebo R proto nabízejí 

v každém kroku optimalizace vždy několik variant úprav modelu, z nichž si je třeba 

vybrat takovou, která zvýší nejen satatistickou, ale i významovou kvalitu modelu 

(zlepší, resp. upřesní jeho interpretaci). 

2. Metoda backward vychází z tzv. maximálního modelu, tj. modelu se všemi 

možnými korelačními vazbami, od kterého se postupně odebírají statisticky 

nejméně významné vazby. Tato metoda je sice rychlejší než metoda forward, ale již 

samotné vytvoření maximálního modelu nemusí být úspěšné (model nelze měřit 

a testovat), takže není použitelná vždy. 

Proces optimalizace faktorového modelu je heuristický. Znamená to, že v daném 

okamžiku není jednoznačně dáno, jaký optimalizační krok by měl následovat. Neexistuje 

tedy jednoznačný postup k nalezení optimálního modelu ani jediný optimální model. 

Jak uvádí Friedrich [31], nejde o nalezení „nejlepšího“ modelu, ale o to najít rozumnou 

formu popisu dané reality, která by byla v souladu s empirickými daty.  
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3.6.3 STRUKTURÁLNÍ MODELOVÁNÍ 

Strukturální modelování (SEM) je zobecněním konfirmační faktorové analýzy. [14] 

Zatímco faktorový model postihuje pouze oboustranné korelační vazby mezi manifestními 

a latentními proměnnými modelu (faktory), ve skutečnosti mezi oběma skupinami 

proměnných existují i jednostranné vazby kauzální, které mají charakter regresních vztahů. 

Lze dokonce říci, že regresní analýza je nejnižší formou strukturálního modelování. 

Strukturální model jako nejvyšší forma faktorového modelu je tvořen dvěma 

částmi: 

1. strukturální část modelu představují jednostranné regresní vztahy, ve kterých jako 

závislá proměnná vystupuje některý z faktorů a jako nezávislá proměnná 

kombinace faktorů a manifestních proměnných (položek baterie), 

2. metrická část modelu vyjadřuje korelační vazby mezi faktory a manifestními 

proměnnými, případně mezi manifestními proměnnými navzájem. 

Zatímco jednoduchý lineární regresní model je možné vnímat jako nejjednodušší 

formu strukrurálního modelu, který obsahuje pouze strukturální část, faktorový model 

vytvořený nástroji explorační faktorové analýzy obsahuje naopak pouze metrickou část. 

 Při tvorbě strukturálního modelu a jeho ověřování (testování) se používají obdobné 

postupy a metody jako u konfirmační fasktorové analýzy. Vlastní strukturu modelu, 

tj. vzájemné regresní vazby mezi faktory, resp. manifestními proměnnými, navrhuje sám 

autor modelu na základě pozorovaného nebo očekávaného chování (musí vědět nebo 

předpokládat, co na čem v modelu závisí). 

3.6.4 PŘEDPOKLADY A VÝCHODISKA FAKTOROVÉ ANALÝZY 

Problematika faktorové analýzy, zejména konfirmační a strukturální modelování, 

je teoreticky velmi náročná a přesahuje rozsah této práce. Existují specializované 

publikace, které se touto problematikou věnují, například Brown [14], Kline [59], u nás 

Urbánek [108], Škaloudová [100] nebo Friedrich [31].   

Neboť v této práci se autor zabývá použitím faktorové analýzy na vyhodnocení 

chování baterie položek měřených na Likertově škále, bude další popis metody zaměřen 
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na tuto specifickou oblast. Někdy se dokonce hovoří o tzv. položkové faktorové analýze 

(IFA). 

Faktorová analýza byla vyvinuta pro modelování vztahů mezi číselnými 

statistickými znaky, které spolu silně korelují. Položky hodnoticí nebo postojové baterie, 

jak již bylo zmíněno výše v této kapitole, nejsou typickými číselnými znaky, i když 

se s nimi jako s čísly pracuje. Aby bylo možné korektně použít faktorovou analýzu 

na baterii položek měřených na Likertově škále, musí tato baterie, resp. škála splňovat 

následující podmínky: 

• konzistence - položky baterie musí být navzájem konzistentní, 

• linearita - použitá Likertova škála musí být lineární, tj. vykazovat stejné vzdálenosti 

mezi hodnotami. 

Obě uvedené vlastnosti již byly diskutovány v této kapitole v předešlých částech. 

Tradiční podmínkou pro použití faktorové analýzy je také dostatečný rozsah 

souboru. Velikost souboru (počet respondentů) by měl být minimálně 30, aby se uplatnil 

zákon velkých čísel a rozdělení středních hodnot pložek i celé baterie mohlo být 

považováno (samozřejmě při již prokázané lineraritě škály) za normální. Empirické 

zkušenosti dále ukazují, že pokud má faktorová analýza extrahovat smysluplné a statisticky 

významné faktory, je třeba, aby baterie měla minimálně 8 položek. [100] 

Programové pokrytí faktorové analýzy 

Jednotlivé kroky faktorové analýzy a strukturálního modelování jsou výpočtově 

natolik složité, že je aplikace těchto metod neodmyslitelná bez použití výpočetní techniky 

a statistického software. Uživatel těchto programů nemusí znát dopodrobna, jaké výpočty 

při použití těchto metod provádějí, měl by však znát základní principy faktorové analýzy 

a strukturálního modelování a také předpoklady a východiska pro použití těchto metod, 

jinak nebude schopen správně interpretovat výsledky výpočtů. Statistický program bude 

pro něj „černou skříňkou“, do které vloží data (baterii položek hodnocených na Likertově 

škále) a získá příslušné výpočty.   

Pro explorační faktorovou analýzu (EFA) lze použít například program IBM 

SPSS Statistics, pro konfirmační faktorovou analýzu (CFA) jeho nadstavbu, program IBM 

SPSS AMOS. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má celouniverzitní 
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licenci programu IBM SPSS Statistics, licence na program IBM SPSS AMOS 

je k dispozici například na Institutu ekonomiky a systémů řízení Hornicko-geologické 

fakulty nebo na Katedře matematických metod v ekonomice Ekonomické fakulty. 

Kromě těchto programů společnosti IBM lze faktorovou analýzu a strukturální 

modelování provádět také s pomocí komerčních programů STATA nebo SAS nebo volně 

dostupného statistického programu R. Pro CFA a strukrurální modelování lze využít také 

specializovaný software LISREL, explorační faktorová analýza (EFA) je součástí i mnoha 

dalších produktů, například programu Statistica nebo nadstavby k programu MS Excel pod 

názvem Real Statistics. 
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4. VÝZKUMNÝ PROCES 

4.1 DEFINICE PROBLÉMU A CÍLŮ 

Jako výzkumný problém je definován výběr a správná implementace mety neustálého 

zlepšování vzhledem k fázi implementačního cyklu, ve kterém se podnik nachází. Hlavním 

cílem výzkumu je identifikovat faktory, které se podílejí na implementaci vhodných 

metod neustálého zlepšování. Vedlejším cílem výzkumu bude také popsat stávající stav 

úrovně implementace těchto metod společně s charakteristikou současných „best practice“ 

přístupů, které budou identifikovány.  

V rámci řešení těchto cílů výzkumu budou testovány a diskutovány čtyři pracovní 

výzkumné hypotézy: 

• Manažeři českých podniků považují metody neustálého zlepšování za významnou 

podporu k udržení pozice na trhu. 

• Manažeři českých podniků se domnívají, že existuje příliš velký počet metod 

neustálého zlepšování, mezi kterými je obtížné se orientovat a vybrat si tu 

správnou. 

• Většina českých podniků využívá v praxi nejvýše dvě metody neustálého 

zlepšování. 

• Manažeři připouštějí, že samotné zavádění metod neustálého zlepšování se děje 

většinou na příkaz „shora“, tj. z vyššího managementu. 

Tyto výzkumné hypotézy budou operacionalizovány, tj. převedeny do měřitelné 

podoby a testovány s využitím srovnávacích statistických testů na základě dotazníkového 

šetření, které bude v rámci výzkumu provedeno. Data z tohoto šetření budou využita, 

jak k ověření nebo vyvrácení uvedených hypotéz, tak ke splnění výše uvedených cílů 

výzkumu.   
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4.2 SBĚR DAT A STRUKTURA DOTAZNÍKU 

4.2.1 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍHO SOUBORU 

Vymezení pojmu – cílová skupina 

Pro účely této vědecké práce byla za vhodnou množinu vybrána skupina 

„průmyslové podniky v České republice“, definována dle Klasifikace ekonomických 

činností (NACE – Nomenclature générale des Activités économiques dans les 

Communautés Européennes), jež se používá v Evropě od roku 1970. Klasifikace vytváří 

rámec pro statistická data o činnostech v různých ekonomických oblastech 

(např. ve výrobě, zaměstnanosti, národních účtech). Odvozená česká verze se jmenuje CZ-

NACE. 

Klasifikace CZ-NACE byla v ČR zavedena od 1. ledna 2008 a nahradila 

do té doby používanou Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). V této 

klasifikaci jsou průmyslové podniky zařazeny do sekce C – Zpracovatelský průmysl. 

Pro účely tohoto výzkumu byla cílová skupina zúžena na podniky s počtem 

zaměstnanců nad 250. Podle údajů Administrativního registru ekonomických subjektů 

(ARES) je v České republice v současné době N = 986 průmyslových podniků nad 250 

zaměstnanců (stav k 31. 12. 2016), které proto představují základní soubor výzkumu. 

Vymezení pojmu – respondent 

Za vhodného respondenta byly stanoveny zaměstnanci pracující v daných 

podnicích na těchto pozicích: 

• Ředitel/generální ředitel 

• Výrobní ředitel 

• Technický ředitel 

• Ředitel pro jakost a zlepšování procesů 

• Contuniuos Improvement Manažer/Manažer zlepšování 

Cíleným dotazníkovým šetřením byli osloveni pouze zaměstnanci na těchto 

pozicích. Tito zaměstnanci budou v dalším výzkumu označeni souhrnným termínem 

„manažeři“ nebo „management podniku“.  
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4.2.2 CHARAKTERISTIKA VÝBĚROVÉHO SOUBORU 

V rámci výzkumu bylo celkem osloveno 836 podniků z celé České republiky, 

což představuje cca 85 % celého základního souboru. Mezi oslovenými firmami byly 

například tyto společnosti: Mahle Behr, Cromodora Wheels, Maxion Wheels, Brose, HP 

Pelzer, Denso, MSA, GHH-Bonatrans, ABB s r.o. Siemens, s r.o., SKLÁŘSKÉ STROJE 

ZNOJMO, s.r.o., Lisovna plastů Velké Meziříčí, SCHNEIDER – MASOKOMBINÁT 

PLZEŇ, s. r. o., STEINHAUSER, s. r. o., KRAHULÍK – MASOZÁVOD KRAHULČÍ, 

a. s., PROCHÁZKA, spol. s r. o., MASOKOMBINÁT JIČÍN, s. r. o., MASNA 

PŘÍBRAM, s. r. o., VÁHALA a spol., s. r. o. 

Dotazník byl zasílán potenciálním respondentům e-mailem s využitím online 

software nástrojů (Google Docs) umožňující jeho anonymní vyplnění. 

Výsledkem šetření bylo získání 127 vyplněných dotazníků. Vzhledem k počtu 

oslovených firem vychází úspěšnost získání odpovědi zhruba 15 %. Tato návratnost 

koresponduje s předpokládanou ochotou či neochotou firem v České republice poskytovat 

informace externímu prostředí. Rovněž za zajímavou skutečnost lze považovat fakt, 

že největší ochota k vyplnění dotazníku byla vysledována u potravinářských firem, které 

mají ke zveřejňování dat tradičně pozitivní a otevřený přístup.  

Neboť zkoumaný výběrový soubor má rozsah n = 127 podniků, odpovídá podle 

Cochranova vzorce (4) těmto hodnotám mezní chyba: 

 
986 127

0,083
986 127

e
−

= =


                (16) 

Mezní chyba je tedy cca 8 %. Tato hodnota udává nejhorší možnou situaci, 

skutečná chyba odhadu ve většině případů nepřekročí 2/3 mezní chyby, což je v tomto 

konkrétním případu asi 5 % (vyplývá z vlastností normálního rozdělení a pravidla 

„tři sigma“, viz např. Friedrich [32]). 

 Těmto výsledkům odpovídá i údaj z tabulky 1, kterou uvádí průměrnou chybu 

odhadu v závislosti na rozsahu vzorku. Podle této tabulky lze považovat vypovídací 

schopnost získaného výběrového souboru za „dobrou“. 

Na základě výše uvedeného rozboru lze konstatovat, že dosažený počet 

127 respondentů lze považovat za dostatečně reprezentativní vzorek, zatížený chybou 
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na úrovni 5 %, což pro charakter tohoto výzkumu není parametrem rozhodujícím, majícím 

vliv na výsledek. 

4.2.3 STRUKTURA DOTAZNÍKU 

Pro získání potřebných dat byla využita kvantitativní metoda dotazníkového šetření, 

tj. metoda dotazování. Hlavní výhodou této metody je skutečnost, že umožňuje získat 

přiměřeně použitelná a srovnatelná data, která je možné následně využít pro potřeby 

statistické analýzy. 

Dotazníkové šetření probíhalo více než 9 měsíců, a to od 2. poloviny roku 2016 

do konce 1. poloviny 2017, s cílem získat relevantní data pro následnou analýzu současné 

situace při aplikaci metod neustálého zlepšování v průmyslových podnicích. 

Výběr otázek a struktura dotazníku 

Dotazník se skládal z 36 výzkumných otázek (viz příloha) rozdělených 

do 4 oblastí: 

I. oblast otázek - základní údaje 

Mezi úvodní otázky s otevřenou odpovědí byly zařazeny otázky číslo 1 až 6, 

které přinášejí základní informace o rozpětí počtu zaměstnanců v průmyslových podnicích, 

dále o právní formě podnikání, převládající majetkové účasti v podniku, národnosti 

manažera a o zaměření výrobní činnosti organizací v rámci průmyslových odvětví 

a směřování vyrobené produkce v rámci odvětví. 

II. oblast otázek - konkurenceschopnost 

Jako otázky zaměřující se na konkurenceschopnost byly stanoveny tyto: otázka 8, 

která dává respondentům možnost se vyjádřit, jaký mají názor na to, jaký postup zvolit, 

aby v současné době nejlépe na trhu přežily; a otázka 15, kdy respondenti odpovídají 

na otázku, co považují za nejvyšší prioritu z hlediska udržení konkurenceschopnosti 

své organizace. 
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III. oblast otázek - výběr metod 

Do této kategorie otázek se řadí především otázky 9 - 13, které se týkají převážně 

zjištění informací o používaných metodách neustálého zlepšování v průmyslových 

podnicích; dále, které metody podniky považují za nejznámější a které nejvíce využívají, 

popř. pokud nemají zavedené žádné metody, tak se zjišťoval konkrétní důvod. 

IV. oblast otázek - implementace metod 

Mezi otázky týkající se implementace metod byly zařazeny tyto: otázka 20, která 

zjišťuje fázi, ve které se průmyslové podniky nacházení při implementaci metod, tj. zdali 

jsou teprve na začátku samotného zavádění, přes fázi, kdy už mají se zaváděním metod 

jisté zkušenosti, až po fázi, kdy se mohou nazývat špičkami v zavádění metod neustálého 

zlepšování; dále otázka 22, která si kladla za cíl zjistit, ve kterém útvaru v rámci 

průmyslových podniků je nejvíce zavedeno metod neustálého zlepšování. 

Dále je to otázka 33, kterou bylo zjištěno, jaká je převažující odměna pro 

pracovníka za akceptovaný zlepšovací návrh; a otázka 34, která si klade za cíl odhadnout 

dosavadní náklady na zavedení metod zlepšování. 

Typy otázek v dotazníku 

V dotazníku byly použity dva základní typy otázek: 

• otázky s uzavřenou odpovědí na Likertově pětistupňové škále, 

• otázky s otevřenou odpovědí (převážně numerického charakteru). 

Oba typy otázek, jak s uzavřenou, tak s otevřenou odpovědí, jsou v dotazníku 

obsaženy v podobném poměru. 

Při získávání názorů respondentů na zkoumanou problematiku implementace 

metod se uplatňovalo tzv. „škálování“ pomocí Likertovy pětihodnotové škály. Podle Hayse 

[40] představuje Likertova škála jednu z nejspolehlivějších technik měření postojů. 

V dotazníku bylo celkem na 19 otázek (cca 52 %) možno odpovědět výběrem 

na pětistupňové likertové škále. Tyto otázky kromě klasické deskriptivní analýzy odpovědí 

tvoří pozdější základ pro statistický model založený na faktorové analýze. 
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Otázky s otevřenou číselnou odpovědí byly následně kategorizovány (převedeny 

na intervalové hodnoty typu „od – do“) a dále individuálně popsány s použitím základních 

deskriptivních nástrojů, zejména tabulek a obrázků četností, případně číselných statistik.  

4.3 ANALÝZA A INTERPRETACE DAT 

Úkolem analýzy dat byla redukce, organizace, syntéza a sumarizace informací s cílem dát 

výsledkům význam a provádět úvahy podporované validní evidencí. Během sběru data 

nebo po něm byly vyhodnoceny všechny informace, které data zprostředkují. Analýza 

spočívala v rozboru dat a jejich syntéze. Na získaných datech byly provedeny závěry 

s ohledem na položené výzkumné otázky a hypotézy. 

4.3.1 VIZUALIZACE A INTERPRETACE DAT Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Výzkum byl zaměřen na průmyslové podniky nejrůznějších odvětví, kdy z níže uvedených 

obrázků vyplývá, že průmyslová činnost podniků je zaměřena zejména na potravinářský 

průmysl, následovaný automobilovým průmyslem. Obdobné je i směřování vyrobené 

produkce. 

Výzkum byl proveden mezi podniky, které zaměstnávají 250-2500 zaměstnanců, 

přičemž skupiny byly rozděleny v rozpětí 250-500 zaměstnanců, 501-999, 1000-1499, 

1500-2499. Z dotazníku vyplynulo, že převážná část podniků (58,4 %) zaměstnává 250-

500 zaměstnanců (viz obr. 11). 
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Obrázek 11: Počet zaměstnanců v podnicích, které se zúčastnily výzkumu 

Jedná se především o podniky s právní formou „společnost s ručením omezeným“ 

a to z 52 %, a „akciová společnost“, která je zastoupena ze 40,1 %. Zbytkovou část tvoří 

ostatní nespecifikované formy podnikání a organizační složky zahraničních firem. 

V podnicích dále převažuje český kapitál (z 60 %), 39,2 % podniků uvádí zahraniční 

kapitál, kdy je vlastníkem zahraniční společnost nebo osoba, 0,8 % připadá na český 

investiční fond. Při otázce na národnost výkonného manažera (CEO, generální ředitel, 

ředitel) bylo zjištěno, že v převážné většině jde o manažera české národnosti (84,2 %), 

v 11,0 % se jedná o manažera národnosti spadající pod EU, 4,0 % má národnost mimo EU 

a pouze 0,8 % podniků uvádí národnost slovenskou. 

Výzkum byl zaměřen na průmyslové podniky v ČR. Z šetření vyplynulo, 

že nejvíce respondentů 46,4 % uvedlo potravinářský průmysl, následovaný automobilovým 

průmyslem (22,8 %). Další zastoupení vykázalo také hutnictví a strojírenství, ke kterému 

se hlásilo 11 % respondentů. Ostatní odvětví jsou zastoupena pouze v jednotkách procent. 

Obdobné je také směřování vyrobené produkce. 
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Obrázek 12: Zaměření organizace z hlediska průmyslové činnosti 

 

 

Obrázek 13: Směřování produkce do konkrétního odvětví 
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Uvedené obrázky znázorňují procentuální podíly podniků z hlediska zaměření 

průmyslových činností (obr. 12) a směřování vyrobené produkce (obr. 13). Největší část 

představuje potravinářský průmysl. 

Analýza výsledků zaměřená na konkurenceschopnost 

Podrobnější analýza dotazníků je zaměřena na možnosti vedoucí ke zvyšování 

konkurenceschopnosti a také na nejčastěji používané metody neustálého zlepšování. 

Uspět na současném konkurenčním trhu je obtížné, podniky tak zaměřují svou 

pozornost na různé možnosti jak uspět. Celkem 38,8 % podniků považuje důležité mít 

vysoce spokojené a loajální zákazníky, 26,2 % podniků klade důraz na neustálé 

zdokonalování prostřednictvím zlepšování metod typu LEAN. Z toho 8,7 % podniků chce 

vyrábět výrobky té nejvyšší kvality i za vyšší cenu a naopak jen 3,2 % klade důraz pouze 

na snižování výrobních nákladů i za cenu méně kvalitních výrobků, 11,1 % podniků 

se pouští do experimentování s novinkami a inovacemi a jen 4 % podniků chce být 

průkopníky ve vyspělých technologiích. Pouze 8 % podniků si zakládá na tradici 

a pokračování v zajetých kolejích. 

Být konkurenceschopný je v současně době hlavním cílem všech podniků, 

které se chtějí na trhu udržet. Rozdílné však mají náhledy, jak této konkurenceschopnosti 

dosáhnout a podle toho přiřazují nejvyšší prioritu těmto možnostem: některé jdou cestou 

snižování nákladů, jiné cestou zvyšování kvality, další nabízejí stále nové výrobky nebo 

služby a jiné se zaměřují na zkracování času nutného pro výrobu či logistiku (viz obr. 14). 

Vybrat si správnou metodu je bezesporu složité. Z výše uvedeného poměru 

je patrné, že podniky při zavádění metod neustálého zlepšování se drží konkrétních metod 

LEAN. Podniky se na českém trhu snaží udržet na základě již vyzkoušených metod a jen 

nerady experimentují, zároveň však příliš nespoléhají na tradici a jsou si vědomy, 

že dlouhodobé konkurenceschopnosti dosáhnou postupným zlepšováním procesů 

s orientací na udržení spokojenosti zákazníka. Jejich cílem je mít vysoce spokojené 

a loajální zákazníky. 
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Obrázek 14: Priority podniků z hlediska udržení konkurenceschopnosti na trhu 

Analýza výsledků zaměřená na výběr metod 

Existuje nepřeberné množství metod neustálého zlepšování, některé jsou 

známější, některé méně. Za zmínku stojí metoda  5S, která spočívá v dodržování pěti 

principů vedoucí k organizovanému, štíhlému, přehlednému a vysoce výkonnému 

pracovišti. Dále standardizace což je přístup, při kterém dochází k výběru, sjednocování 

a ustálení jednotlivých variant postupů v procesu řízení firmy. Následuje týmová práce, 

jejíž podstatou je organizační uspořádání, ve kterém jsou všechny činnosti založeny 

na práci v týmech. 

Právě tyto tři metody podniky v dotazníku označily jako nejznámější (76,7 % 

podniků zná metodu 5S; Standardizaci zná 67,2 % podniků a Týmovou práci zná 60,3 % 

podniků). Následuje 5x Proč?, kterou zná nadpoloviční část dotazovaných podniků. 

Benchmarking, Just-in-Time, Poka-Yoke, Kaizen a Kanban zná téměř polovina 

dotazovaných podniků. 
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Co se však týče praktické aplikace těchto metod, pro 65,7 % dotazovaných 

podniků je nejpoužívanější metodou Standardizace. Následuje metoda 5S (59,8 %) 

a 5x Proč? (55,9 %). Vizuální management využívá 46,8 % podniků a metodu týmové 

práce 45,1 % podniků. Ostatní metody jsou využívány v menší míře (viz obr. 15). 

 

Obrázek 15: Poměr využívání metod neustálého zlepšování 

Pokud však podniky měly volit jen jednu klíčovou metodu z hlediska přínosnosti 

pro organizaci, vybraly si standardizaci. 

Patrný je rozdíl mezi znalostí metod neustálého zlepšování a praktickou aplikací 

těchto metod ve výrobních procesech. Z velké části (z 59,8 %) mají podniky zavedenou 

aspoň některou z uvedených metod neustálého zlepšování. O zavedení žádné z metod 

neuvažuje 18,5 % podniků, jelikož to pro ně není v současné době priorita. Avšak 

ty podniky, které metody zavedeny nemají, uvedly, že jejich zavedení je momentálně 

ve fázi rozhodování na úrovni managementu (16,3 %), 4,3 % uvažuje o zavedení některé 

z metod v časovém horizontu jednoho roku a 1,1 % podniků nejdřív za dva roky. 

Analýza výsledků zaměřená na implementaci metod 

Zavádění metod neustálého zlepšování lze aplikovat v  různých útvarech v rámci 

průmyslových podniků, a to jak v samotné výrobě, tak i v obchodě, logistice a zásobování, 
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v ekonomickém útvaru a v řízení a managementu. Převážná část dotazovaných podniků 

však má metody neustálého zlepšování zavedeny zejména ve výrobě (79,8 %), 12,6 % 

podniků má zavedeny metody neustálého zlepšování v řízení a managementu, v logistice 

a zásobování je má zavedeno 5,1 %, v obchodě 2,5 % (viz obr. 16). 

  

Obrázek 16: Poměr útvarů, ve kterých mají podniky zavedeny metody neustálého zlepšování 

Zavedení metod neustálého zlepšování sebou nese mnoho výhod. Jeden z mnoha 

přínosů je zlepšení uspořádanosti pracoviště, včetně jeho čistoty a přehlednosti. Podniky 

také zavádějí tyto metody, aby následně uspořily pracovní čas. Dochází také ke snižování 

nákladů, které by jinak byly zbytečně a neúčelně vynaloženy. Další z možných efektů 

je zvýšení počtu zákazníků. 

Implementace metod neustálého zlepšování do praxe sebou nese určité změny, 

které  bude konkrétní podnik realizovat. Zavedení metod neustálého zlepšování má za cíl, 

jak již bylo uvedenou výše, přinést úsporu finančních prostředků, avšak podniky často 

nejdříve musí vynaložit finanční částky např. na počáteční realizaci metod neustálého 

zlepšování, na školení zaměstnanců, na zřízení pracovní pozice, která má konkrétně 

na starosti procesy neustálého zlepšování, atd. 
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Na následujícím obrázku (17) je znázorněn objem finančních prostředků, 

které podniky vynakládají na implementaci metod neustálého zlepšování.  

  

Obrázek 17: Odhad nákladů vynaložených na zavedení metod neustálého zlepšování 

Nejčastější částkou, kterou podniky vynaložily na realizaci metod zlepšování 

je částka v rozmezí 51-300 000 Kč, což uvedlo 34 % podniků. Obdobný počet podniků 

(27,3 %) vynaložil náklady ve výši 0–50 000 Kč. Z obrázku 17 je však zřejmé, že u 6,6 % 

podniků objem finančních prostředků vynakládaných na implementaci metod neustálého 

zlepšování převyšuje částku 2 000 000 Kč. 

Podniky, které chtějí udržet v chodu systém neustálého zlepšování, se snaží 

motivovat své zaměstnance finančními částkami tak, aby zaměstnanci stále přicházeli 

s novými nápady a zlepšovacími návrhy. Jako odpovídající odměnu za realizované návrhy 

zaměstnanci považuji tyto částky (viz obr. 18). 
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Obrázek 18: Otázka: Jaká je převažující odměna pro pracovníka za akceptovaný zlepšovací návrh? 

Převážná většina oslovených podniků (78,4 %) má určité zkušenosti se zaváděním 

metod neustálého zlepšování. Za zajímavé lze také považovat zjištění, že 7,2 % z tohoto 

počtu podniků se považuje z hlediska zavádění metod neustálého zlepšování za nejlepší, 

popř. za špičky v zavádění metod neustálého zlepšování. Pouze 21,6 % podniků 

je v zavádění metod teprve na samotném začátku. 

Tento poměr tedy naznačuje, že většina podniků má v oblasti neustálého 

zlepšování odpovídající zkušenosti, a lze tedy předpokládat, že informace získaných 

od těchto podniků mají velkou vypovídací hodnotou. 

Shrnutí výsledků kvantitativního šetření 

Analýza byla provedena zejména mezi podniky zaměstnávající 250-500 

zaměstnanců (58,4 %). Jedná se z větší části o podniky se zaměřením na potravinářský 
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průmysl, následovaný průmyslem automobilovým, jak z hlediska samotné výroby, 

tak z hlediska směřování vyrobené produkce. 

Z velké části (z 59,8 %) mají podniky zavedenou aspoň některou z uvedených 

metod neustálého zlepšování. Převážná část dotazovaných podniků má metody neustálého 

zlepšování zavedeny zejména ve výrobě (79,8 %), 12,6 % podniků má zavedeny metody 

neustálého zlepšování v řízení a managementu, v logistice a zásobování je má zavedeno 

5,1 %, v obchodě 2,5 %. 

Při praktické aplikaci podniky využívají zejména těchto metod: Standardizace 

(65,7 % podniků), 5S (59,8 %), 5x Proč? (55,9 %), Vizuální management (46,8 %) 

a Týmová práce (45,1 % podniků). Další metody jsou využívány v menší míře. 

Z převážné části (76,8 %) podniky souhlasí s tezí, že správně zvolené a zavedené 

metody zlepšování jsou důležitým nástrojem k udržení konkurenceschopnosti na trhu. 

Rozdílné však mají náhledy, jak této konkurenceschopnosti dosáhnout a podle toho 

přiřazují prioritu různým možnostem: snižování nákladů, zvyšování kvality, nabízení stále 

nové výrobků, zaměření na zkrácení času při výrobě či logistice.  

Nejčastější částkou, kterou podniky vynaložily na realizaci metod zlepšování 

je částka v rozmezí 51-300 000 Kč, což uvedlo 34 % podniků. Obdobný počet podniků 

(27,3 %) vynaložil náklady ve výši 0-50 000 Kč. Přestože podniky vynakládají nemalé 

částky do implementace metod neustálého zlepšování, jedná se z pohledů manažerů 

o důležitou investici pomáhající k udržení pozice na trhu, což uvedlo 56,4 % respondentů. 

4.3.2 TESTOVÁNÍ A VERIFIKACE HYPOTÉZ 

V rámci uvedeného výzkumu byly stanoveny čtyři výzkumné hypotézy (viz podkapitola 

4.1 Definice problémů a cílů). Platnost, resp. neplatnost těchto hypotéz byla ověřena 

pomocí vhodných statistických testů. Za tímto účelem byla každá výzkumná hypotéza 

převedena na kvantifikovatelné statistické hypotézy (operacionalizována). Vzhledem 

k charakteru zkoumaných hypotéz byly testování použíty jednovýběrové a srovnávací testy 

relativních četností, které byly teoreticky popsány v předchozí kapitole. 

Při testování všech čtyř hypotéz byl použit následující postup: 

• operacionalizace výzkumné hypotézy, 
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• provedení statistického testu, 

• vyhodnocení testu a závěr. 

Nakonec byly výsledky všech čtyř testů souhrnně zhodnoceny vzhledem k cílům 

výzkumu a diskutovány odchylky od původních očekávání. 

TEST č. 1 

Manažeři českých podniků považují metody neustálého zlepšování 

za významnou podporu k udržení pozice na trhu. 

K testování této hypotézy byly využity odpovědi respondentů na otázku č. 17 

„Podporujete myšlenku, že existuje příliš velký počet metod neustálého zlepšování a je 

obtížné se mezi nimi orientovat a vybrat si tu správnou?“.  

Na otázku respondenti odpovídali na Likertově škále 1 až 5. Jako podíl 

souhlasných odpovědí 
A   byla brána relativní četnost výskytu odpovědí 4 (Do určité míry 

podporuji) a 5 (Jsem silně pro), jako podíl nesouhlasných odpovědí 
N   relativní četnost 

výskytu odpovědí 1 (Jsem silně proti) a 2 (Nepodporuji) na tutéž otázku. 

Operacionalizovaná hypotéza má slovní podobu: 

H1: Počet manažerů, kteří podporují myšlenku, že existuje příliš velký počet metod 

neustálého zlepšování a je obtížné se mezi nimi orientovat a vybrat si tu správnou, 

je vyšší než počet těch, kteří tuto myšlenku nepodporují. 

K testování hypotézy H1 byl použit dvouvýběrový srovnávací test relativní 

četnosti s pravostrannou alternativou ( NA  ). 

Statistické hypotézy: 

H10: NA =
 

H11: NA   
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Odpovědi na otázku č. 17 jsou uvedeny v tabulce: 

Tabulka 2: Odpovědí na otázku č. 17 

Hodnota Význam Četnost (n) Relstivní četnost (p) 

1 jsem silně proti 0 0,0 % 

2 nepodporuji 17 13,5 % 

3 neutrálně 48 38,1 % 

4 do určité míry podporuji 49 38,9 % 

5 jsem silně pro 12 9,5 % 

Celkem 126 100,0 % 

Výsledky testu: 

Tabulka 3: Výsledky testu č.1 

Vstupní parametry pA = 0,484      pN = 0,135     n1 = n2 = 126 

Testové kritérium Z 6,000 

Podmínky pro aproximaci 31,5 > 9 a 14,7 > 9 – podmínky pro Z test jsou splněny 

p-hodnota testu 0,000 

Výsledek testu p-hodnota je nižší než 0,05, nulová hypotéza se zamítá 

Závěr testu: 

Neboť p-hodnota jednostranného testu je nižší než 0,05, zamítáme nulovou 

hypotézu ve prospěch hypotézy alternativní. Hypotéza H1 se přijímá. 

Test tedy potvrdil první výzkumnou hypotézu, že manažeři českých podniků 

považují metody neustálého zlepšování za významnou podporu k udržení pozice na trhu. 

TEST č. 2 

Manažeři českých podniků se domnívají, že existuje příliš velký počet metod 

neustálého zlepšování, mezi kterými je obtížné se orientovat a vybrat si tu správnou. 
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K testu této hypotézy byla použita otázka č. 21 „Domníváte se, že zavedené 

metody neustálého zlepšování významně pomáhají Vaší firmě k udržení pozice na trhu?“. 

Obdobně jako u H1 je za podíl kladných odpovědí 
A  brána relativní četnost výskytu 

odpovědí 4 (Ano) a 5 (Zcela jasně), zatímco podíl záporných odpovědí 
N   je relativní 

četnost výskytu odpovědí 1 (Ne, vůbec) a 2 (Možná) na tutéž otázku. 

 Po operacionalizaci má hypotéza tvar: 

H2: Počet manažerů, kteří považují zavedené metody neustálého zlepšování jako 

významnou podporu k udržení pozice na trhu, je vyšší než počet těch, 

kteří je za významné nepovažují. 

I v tomto případě byl použit dvouvýběrový srovnávací test relativní četnosti 

s pravostrannou alternativou (
NA  ). 

Statistické hypotézy: 

H20: NA =
 

H21: NA   

Odpovědi na otázku č. 21: 

Tabulka 4: Odpovědi na otázku č. 21 

Hodnota Význam Četnost (n) Relativní četnost (p) 

1 ne, vůbec 7 5,6 % 

2 možná 25 19,8 % 

3 neumím říci 23 18,2 % 

4 ano 55 43,7 % 

5 zcela jasně 16 12,7 % 

Celkem 126 100,0 % 
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Výsledky testu: 

Tabulka 5: Výsledky testu č.2 

Vstupní parametry pA = 0,563      pN = 0,254     n1 = n2 = 126 

Testové kritérium Z 4,998 

Podmínky pro aproximaci 31,0 > 9 a 23,9 > 9 – podmínky pro Z test jsou splněny 

p-hodnota testu 0,000 

Výsledek testu p-hodnota je nižší než 0,05, nulová hypotéza se zamítá 

Závěr testu: 

Neboť p-hodnota jednostranného testu je nižší než 0,05, zamítáme nulovou 

hypotézu ve prospěch hypotézy alternativní. Hypotéza H2 se přijímá. 

Test potvrdil výzkumnou hypotézu, že podle manažerů českých podniků existuje 

příliš velký počet metod neustálého zlepšování, mezi kterými je obtížné se orientovat 

a vybrat si tu správnou. 

TEST č. 3 

Většina českých podniků využívá v praxi nejvýše dvě metody neustálého 

zlepšování. 

Pro potřebu tohoto testu je „většina“ chápána jako alespoň 85 % respondentů. 

K testu byly využity odpovědi na otázku č. 10 „Využíváte ve Vaší organizaci konkrétně 

některou z uvedených metod zlepšování?“, přičemž byly označeny odpovědi, ve kterých 

respondent uvedly minimálně tři metody. 

Operacionalizovaná hypotéza měla podobu: 

H3: Méně než 15 % podniků využívá v praxi více než dvě metody neustálého zlepšování. 

K testování pracovní hypotézy H3 byl použit jednovýběrový test relativní četnosti 

s levostrannou alternativou ( 0,15  ). 
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Statistické hypotézy: 

H30: 0,15 =  

H31: 0,15   

Odpovědi na otázku č. 21: 

Tabulka 6: Odpovědi na otázku č.21 

Počet odpovědí Četnost (n) Relativní četnost (p) 

0 až 2 40 39,2 % 

více než 2 62 60,8 % 

Celkem 102 100,0 % 

Výsledky testu: 

Tabulka 7: Výsledky testu č.3 

Testová statistika p 0,608 

Testové kritérium Z 12,95 

Podmínka pro aproximaci 13 > 9 – podmínka pro Z test je splněna 

p-hodnota testu 1,000 

Výsledek testu p-hodnota je vyšší než 0,5, alternativní hypotéza je chybně 

stanovena 

Závěr testu: 

Neboť p-hodnota jednostranného testu je vyšší než 0,5, nemůže být v žádném 

případě hypotéza H3 přijata.  

Nelze proto tvrdit, že většina českých podniků využívá v praxi nejvýše dvě 

metody neustálého zlepšování.  

TEST č. 4 

Manažeři připouštějí, že samotné zavádění metod neustálého zlepšování 

se děje většinou na příkaz „shora“, tj. z vyššího managementu. 
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Pro ověření této hypotézy byly vyhodnoceny odpovědi na otázku č. 16 

„Souhlasíte s myšlenkou, že samotné zavádění metod neustálého zlepšování se děje 

většinou na příkaz shora (z vyššího managementu)?“. Jako podíl souhlasných odpovědí 

A je vyhodnocena relativní četnost výskytu odpovědí 4 (Souhlasím) a 5 (Určitě 

souhlasím) a jako nesouhlas 
N  relativní četnost výskytu odpovědí 1 (Určitě nesouhlasím) 

a 2 (Nesouhlasím) na stejnou otázku. 

Operacionalizovaná hypotéza má tvar: 

H4:  Počet manažerů, kteří připouštějí, že samotné zavádění metod neustálého 

zlepšování se děje většinou na příkaz „shora“ z vyššího managementu, je vyšší než 

počet těch, kteří s tímto názorem nesouhlasí. 

Pro test této hypotézy byl stejně jako u H1 a H2 použit dvouvýběrový srovnávací 

test relativní četnosti s pravostrannou alternativou ( NA  ). 

Statistické hypotézy: 

H40: NA =
 

H41: NA   

Odpovědi na otázku č. 16: 

Tabulka 8: Odpovědi na otázku č.16 

Hodnota Význam Četnost (n) Relativní četnost (p) 

1 Určitě nesouhlasím 4 3,2 % 

2 Nesouhlasím 24 19,0 % 

3 Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 32 25,4 % 

4 Souhlasím 61 48,4 % 

5 Určitě souhlasím 5 4,0 % 

Celkem 126 100,0 % 
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Výsledky testu: 

Tabulka 9: Výsledky testu č.4 

Testová statistika p pA = 0,524      pN = 0,222     n1 = n2 = 126 

Testové kritérium Z 4,950 

Podmínky pro aproximaci 31,4 > 9 a 21,8 > 9 – podmínky pro Z test jsou splněny 

p-hodnota testu 0,000 

Výsledek testu p-hodnota je nižší než 0,05, nulová hypotéza se zamítá 

Závěr testu: 

Neboť p-hodnota jednostranného testu je nižší než 0,05, zamítáme nulovou 

hypotézu ve prospěch hypotézy alternativní. Hypotéza H4 se přijímá. 

Test povrdil výzkumnou hypotézu, že podle manažerů se v českých podnicích 

samotné zavádění metod neustálého zlepšování děje většinou na příkaz „shora“, 

tj. z vyššího managementu. 

Souhrnné vyhodnocení statistických testů: 

Na základě výsledků statistických testů lze učinit následující závěry: 

• Manažeři českých podniků považují metody neustálého zlepšování za významnou 

podporu k udržení pozice na trhu. 

• Podle manažerů českých podniků existuje příliš velký počet metod neustálého 

zlepšování, mezi kterými je obtížné se orientovat a vybrat si tu správnou. 

• Nelze tvrdit, že většina českých podniků využívá v praxi nejvýše dvě metody 

neustálého zlepšování. 

• Podle manažerů se v českých podnicích samotné zavádění metod neustálého 

zlepšování děje většinou na příkaz „shora“, tj. z vyššího managementu. 

Všechna uvedená tvrzení byla přijata na hladině významnosti 0,05 = , 

tj. se spolehlivostí 95 %.  
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Názorová diskuze k výsledkům testu hypotézy H3 

Z výsledku průzkumu Rigby a Bilodeau [87], vyplývá, že ještě před 10 lety byl 

celosvětový průměr 15 kvantitativních metod na jednu firmu, od roku 2012 se tato hodnota 

udržuje kolem 7 metod na jednu firmu. Přitom platí, že čím větší je firma, tím více metod 

v průměru využívá. Zatímco velké podniky využívají v průměru více než 8 nástrojů, malé 

firmy se spokojí cca s 5 nástroji.  

Z výsledků průzkumu prezentovaného v této práci byl zjištěn průměrný počet 

4 využívaných metod na jeden průmyslový podnik. 

Z toho vyplývá, že výzkumná hypotéza ve znění „Méně než 15 % podniků využívá 

v praxi více než dvě metody neustálého zlepšování“ se nepotvrdila, neboť více než 60 % 

podniků využívá více než dvě metody neustálého zlepšování, což ukazuje, že původní 

hypotéza byla stanovena zjevně příliš opatrně. Na druhé straně se ukázalo, že aktuální 

situace v podnicích je podstatně lepší, i když průměrný počet využívaných metod stále 

nedosahuje celosvětového průměru a v tomto směru je stále co zlepšovat.  

Zajímavým zjištěním je rozdílnost v přístupu k implementaci metod neustálého 

zlepšování. Zatímco z výsledku výzkumu Rigby a Bilodeau [87] vyplývá, že celosvětovým 

trendem je spíše snižování počtu implementovaných metod neustálého zlepšování 

a soustředit se pouze několik z nich, podniky v České republice jdou trendově opačným 

směrem, a to ke zvyšování počtu metod. 

4.4 FAKTOROVÁ ANALÝZA 

Analýza baterie položek na Likertově škále z dotazníkového šetření byla provedena 

ve čtyřech krocích: 

1. kardinalizace škály hodnoticí baterie, 

2. analýza položek hodnoticí baterie, 

3. explorační faktorová analýza (EFA) – návrh faktorů, 

4. konfirmační faktorová analýza (CFA) – optimalizace faktorového modelu. 

Cílem faktorové analýzy bylo vytvoření optimálního počtu a struktury faktorů 

(latentních proměnných), které by umožnily lepší pochopení chování vstupních 

proměnných. 



PELÁNEK R.: „Model implementace vhodných metod neustáleného zlepšování pro 

udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ 

 

2018  120 

 

4.4.1 OVĚŘENÍ NORMALITY A KARDINALIZACE ŠKÁLY 

Hodnoticí baterii tvoří 19 otázek s odpověďmi na pětibodové Likertově škále. Jak bylo 

uvedeno v 3. kapitole, Likertova škála je svým charakterem ordinální, ale lze ji použít jako 

číselný statistický znak v případě, že splňuje podmínky stejných významových vzdáleností 

mezi jednotlivými hodnotami škály (tzv. lineární škála). Tato podmínka se z praktických 

důvodů nahrazuje ověřením normality škály pro jednotlivé položky hodnoticí baterie. 

K orientačnímu posouzení normality, které je pro potřeby této analýzy postačující, 

lze využít hodnoty šikmosti (musí být z intervalu -1 až +1) a špičatosti (musí být -2 až +2). 

Vyhodnocení normality původní Likertovy škály shrnuje tabulka č. 10. 

Tabulka 10: Ověření normality Likertovy škály – před transformací 

Položka baterie - otázka  N šikmost špičatost 

7 - měříme PP 125 -0,720 -1,049 

14 - důležitý nástroj k udržení konkurenceschopnosti 123 -1,211 1,348 

16 - zavádění metod na příkaz „shora“ 124 0,609 -0,384 

17 - je obtížné se orientovat a vybrat správnou metodu 124 0,038 -0,564 

18 - chceme nástroj podporující výběr vhodné metody 124 -0,415 -0,294 

19 - zavádění metod je na úkor vlastní práce 124 0,302 -0,900 

21 - metody pomáhají firmě k udržení pozice na trhu 124 -0,483 -0,658 

23 - jeden z přínosů je úspora pracovního času 124 -0,424 -0,816 

24 - jeden z přínosů je čistota a přehlednost na pracovišti 124 -1,189 1,831 

25 - zavedení metod má dopad na úsporu počtu zaměstnanců 124 -0,563 -0,473 

26 - zavedení metod přináší zvýšení počtu zákazníků 124 -0,392 -0,972 

27 - zavedení metod má přímý dopad na snížení nákladů 124 -0,546 0,695 

28 - je zřízena pozice, která má na starosti procesy zlepšování 124 -0,239 -1,434 

29 - v blízké budoucnosti chceme zavádět další metody 

zlepšování 
124 -0,184 -0,646 

30 - zaměstnanci v ČR mají přirozenou chuť zlepšovat 123 0,107 -0,959 

31 - přínos v podpoře práce v týmech 123 -0,902 1,798 

32 - v organizaci je zavedený systém „zlepšovacích návrhů“ 124 -0,686 -1,007 

35 - je důležité školit zaměstnance v metodách zlepšování 122 -0,100 -1,144 

36 - metody zlepšování se týkají výhradně automobilového 

průmyslu 
124 -0,573 -0,778 
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Jak je z tabulky zřejmé, šikmosti dvou položek baterie přesahují hodnoty 

z intervalu -1 až +1, takže rozdělení hodnot ve škále nelze považovat za normální. 

Ke zlepšení této situace lze využít například Snell–Wuovu metodu kardinalizace 

likertovské škály, kdy se původně stejné (jednotkové) vzdálenosti mezi hodnotami škály 

změní tak, aby výsledné rozdělení v jednotlivých položkách bylo co nejvíce podobné 

rozdělení normálnímu. Základní parametry (tj. střední hodnota a variabilita) škály přitom 

zůstávají stejné. 

Po aplikaci této metody se původně ekvidistantní škála 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

transformovala na škálu 1,01 – 2,11 – 2,90 – 3,85 – 5,13 se vzdálenostmi mezi položkami:  

1,10 – 0,79 – 0,95 – 1,28. 

Ověřením normality transformované škály byly získány výsledky, které jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 11: Ověření normality transformované škály 

  N šikmost špičatost 

7 - měříme PP 125 -0,637 -1,129 

14 - důležitý nástroj k udržení konkurenceschopnosti 123 -0,829 0,517 

16 - zavádění metod na příkaz „shora“ 124 0,773 0,557 

17 - je obtížné se orientovat a vybrat správnou metodu 124 -0,115 -0,102 

18 - chceme nástroj podporující výběr vhodné metody 124 -0,173 0,211 

19 - zavádění metod je na úkor vlastní práce 124 0,415 -0,207 

21 - metody pomáhají firmě k udržení pozice na trhu 124 -0,245 -0,371 

23 - jeden z přínosů je úspora pracovního času 124 -0,188 -0,580 

24 - jeden z přínosů je čistota a přehlednost na pracovišti 124 -0,616 0,982 

25 - zavedení metod má dopad na úsporu počtu zaměstnanců 124 -0,354 -0,183 

26 - zavedení metod přináší zvýšení počtu zákazníků 124 -0,417 -0,612 

27 - zavedení metod má přímý dopad na snížení nákladů 124 -0,026 0,344 

28 - je zřízena pozice, která má na starosti procesy zlepšování 124 -0,137 -1,231 

29 - v blízké budoucnosti chceme zavádět další metody 

zlepšování 
124 0,014 -0,214 

30 - zaměstnanci v ČR nemají přirozenou chuť zlepšovat 123 0,190 -0,451 

31 - přínos v podpoře práce v týmech 123 -0,355 0,872 
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32 - v organizaci je zavedený systém „zlepšovacích návrhů“ 124 -0,557 -1,039 

35 - je důležité školit zaměstnance v metodách zlepšování 122 0,084 -0,790 

36 - metody zlepšování se týkají výhradně automobilového 

průmyslu 
124 -0,384 -0,695 

Je zřejmé, že v této tabulce žádná hodnota šikmosti nebo špičatosti nepřekračuje 

kritické meze. V dalších výpočtech a analýzách bude proto použita transformovaná 

(kardinalizovaná) škála.  

4.4.2  KONZISTENCE HODNOTICÍ BATERIE A POLOŽKOVÁ ANALÝZA 

Konzistence hodnoticí baterie: 

Podle klasické testové metody musí být hodnoticí baterie vnitřně bezesporná 

(konzistentní), aby všechny položky měřily různé aspekty stejného jevu (v našem případě 

vztah manažerů firem k metodám zlepšování). 

Pro potřeby faktorové analýzy je požadována vysoká konzistence hodnoticí baterie. 

Příliš vysoká hodnota Cronbachova alfa (například vyšší než 0,9) však také není vhodná, 

neboť signalizuje, že některé položky baterie jsou redundantní (nadbytečné).  V praxi 

se proto ukazuje, že optimální hodnoty α jsou kolem 0,7. V takovém případě všechny 

položky vykazují vysoký stupeň shody, takže jsou analogickými mírami téhož společného 

jevu, ale na druhé straně lze mezi položkami diferencovat, takže lze provést jejich 

individuální analýzu.  

Cronbachovo alfa pro celou baterii vychází  = 0,799. Je proto možno konstatovat, 

že transformovaná baterie je vysoce konzistentní, ale nikoli redundantní, takže splňuje 

předpoklady pro využití pro faktorovou analýzu. 

Podobnou hodnotu dosahuje i Kaiserova – Meyerova – Olkinova míra KMO, 

která je počítána jiným způsobem, ale rovněž odhaduje výši konzistence. Pro baterii 

získanou dotazníkovým šetřením vychází KMO = 0,782. 

Položková analýza: 

Předpokládáme-li konzistenci baterie a obdobné rozložení hodnot v jednotlivých 

položkách hodnotící baterie, lze porovnat absolutní míru postoje u jednotlivých položek 
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pomocí jejich aritmetického průměru, popř. relativně pomocí ukazatele SAD. Lze tak určit 

položky, které představují nejvíce extrémní postoje (mají nejvyšší nebo naopak nejnižší 

hodnotu průměru). Pomocí měr variability (například směrodatné odchylky) lze vytipovat 

položky, které jsou názorově homogenní (v jejich hodnocení se respondenti spíše shodují) 

a naopak heterogenní (hodnocení respondentů se výrazně liší). 

Vyhodnocení položek podle průměrné hodnoty: 

V tabulce 12 jsou položky seřazeny podle klesající průměrné hodnoty, přičemž 

jsou graficky (barevně) rozlišeny položky s nadprůměrnou střední hodnotou (> 3,27) 

a položky podprůměrně hodnocené (< 3,27).   

Průměrná hodnota celé baterie 3,27 je vyšší než střed škály 2,9. To znamená, 

že v průměru jsou nástroje zlepšování vnímány převážně pozitivně, tj. jako důležité.  

Tabulka 12: Řazení položek podle průměrné hodnoty 

Průměry 
průměr 

směrodatná 

odchylka 
SAD 

14 - důležitý nástroj k udržení konkurenceschopnosti 3,96 1,10 0,65 

24 – jeden z přínosů je čistota a přehlednost na pracovišti 3,87 0,89 0,57 

7 - měříme produktivitu práce 3,85 1,50 0,55 

31 - přínos v podpoře práce v týmech 3,85 0,86 0,55 

27 - zavedení metod má přímý dopad na snížení nákladů 3,72 0,82 0,42 

32 - v organizaci je zavedený systém „zlepšovacích návrhů“ 3,68 1,45 0,39 

23 - jeden z přínosů je úspora pracovního času 3,34 1,12 0,07 

21 - metody pomáhají firmě k udržení pozice na trhu 3,31 1,06 0,04 

36 - metody zlepšování se týkají výhradně 

automobilového průmyslu 

3,26 1,29 0,02 

25 - zavedení metod má dopad na úsporu počtu zaměstnanců 3,23 1,06 0,04 

18 - chceme nástroj podporující výběr vhodné metody 3,16 0,85 0,10 

35 - je důležité školit zaměstnance v metodách zlepšování 3,16 1,15 0,11 

29 - v blízké budoucnosti chceme zavádět další 

metody zlepšování 

3,03 1,05 0,23 

28 - je zřízena pozice, která má na starosti procesy zlepšování 3,03 1,40 0,23 

26 - zavedení metod přináší zvýšení počtu zákazníků 2,91 0,93 0,34 

19 - zavádění metod je na úkor vlastní práce 2,79 0,87 0,46 

30 - zaměstnanci v ČR nemají přirozenou chuť zlepšovat 2,77 1,06 0,47 

16 - zavádění metod na příkaz „shora“ 2,69 0,86 0,55 

17 - je obtížné se orientovat a vybrat správnou metodu 2,53 0,76 0,70 

průměrná hodnota škály 3,27 
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Jako nejvíce důležité podle průměrné hodnoty jsou vnímány položky č. 14 – 

„důležitý nástroj k udržení konkurenceschopnosti“, č. 24 – „jeden z přínosů je čistota 

a přehlednost na pracovišti“, č. 7 – „měříme produktivitu práce“ a č. 31 – „přínos 

v podpoře práce v týmech“. Tyto položky získaly průměrné hodnocení vyšší nebo stejné 

jako druhá nejvyšší transformovaná hodnota (3,85). Znamená to, že manažeři vnímají 

nástroje zlepšování jako důležité pro udržení konkurenceschopnosti a vysoké produktivity 

práce, ale také pořádku na pracovištích.   

Je také zřejmé, že žádná položka baterie není hodnocena výrazně podprůměrně, 

tedy nemá průměrnou hodnotu nižší než 2,11 (předposlední stupeň tranformované škály). 

Nejnižší průměrnou hodnotu (2,53) získala položka č. 17 – „je obtížné se orientovat 

a vybrat správnou metodu“. Znamená to, že čeští manažeři jsou přesvědčeni 

o své schopnosti (nebo schopnosti svých odborných týmů) orientovat se v nabídce metod 

a nástrojů pro zlepšování a vybrat ty správné metody pro svou firmu.  

Podprůměrné hodnocení (i když nad středem škály) získaly také položky 

inovativního charakteru, například č. 35 – „je důležité školit zaměstnance v metodách 

zlepšování“ nebo č. 29 – „v blízké budoucnosti chceme zavádět další metody zlepšování“. 

Tyto výsledky průzumu signalizují, že manažeři jsou se současným stavem spíše spokojeni 

a necítí potřebu ho významně měnit. 

Vyhodnocení položek podle SAD: 

Ukazatel SAD neboli standardní absolutní odchylka ukazuje relativní pozici 

položky mezi průměrnou a hraniční hodnotou škály. Ukazatel vykazuje hodnoty z intervalu 

0 až 1, přičemž 0 odpovídá středu škály (tj. hodnotě 3), tedy neutrálnímu postoji, 

a 1odpovídá mezním hodnotám (1 nebo 5), tedy extrémnímu postoji. 

Pro Likertovu škálu 1 až 5 se hodnota SAD počítá podle vzorce:  

3

2

x
SAD

−
=                   (17) 

Ukazatel SAD se jako jediná statistika počítá z původní, nikoliv kardinalizované 

škály. 
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Tabulka 13: Řazení položek podle SAD 

Průměry průměr směrodatná 

odchylka 
SAD 

17 - je obtížné se orientovat a vybrat správnou metodu 2,53 0,76 0,70 

14 - důležitý nástroj k udržení konkurenceschopnosti 3,96 1,10 0,65 

24 - jeden z přínosů je čistota a přehlednost na pracovišti 3,87 0,89 0,57 

7 - měříme produktivitu práce 3,85 1,50 0,55 

16 - zavádění metod na příkaz „shora“ 2,69 0,86 0,55 

31 - přínos v podpoře práce v týmech 3,85 0,86 0,55 

30 - zaměstnanci v ČR nemají přirozenou chuť zlepšovat 2,77 1,06 0,47 

19 - zavádění metod je na úkor vlastní práce 2,79 0,87 0,46 

27 - zavedení metod má přímý dopad na snížení nákladů 3,72 0,82 0,42 

32 - v organizaci je zavedený systém „zlepšovacích návrhů“ 3,68 1,46 0,39 

26 - zavedení metod přináší zvýšení počtu zákazníků 2,91 0,93 0,34 

28 - je zřízena pozice, která má na starosti procesy zlepšování 3,03 1,41 0,23 

29 - v blízké budoucnosti chceme zavádět další 

metody zlepšování 

3,03 1,05 0,23 

35 - je důležité školit zaměstnance v metodách zlepšování 3,16 1,15 0,11 

18 - chceme nástroj podporující výběr vhodné metody 3,16 0,85 0,10 

23 - jeden z přínosů je úspora pracovního času 3,34 1,12 0,07 

21 - metody pomáhají firmě k udržení pozice na trhu 3,31 1,06 0,04 

25 - zavedení metod má dopad na úsporu počtu zaměstnanců 3,23 1,06 0,04 

36 - metody zlepšování se týkají výhradně 

automobilového průmyslu 

3,26 1,29 0,02 

 

Mezi nejvíce „extrémní“ názory v hodnocené baterii patří dva postoje, jejichž 

hodnota SAD je vyšší než 0,6. Jedná se o odpovědi respondentů na otázky č. 17 – 

„je obtížné se orientovat a vybrat správnou metodu“ a č. 14 – „důležitý nástroj k udržení 

konkurenceschopnosti“. První z uvedených položek má podprůměrné hodnocení, 

tj. manažeři spíše s tímto postojem nesouhlasí, zatímco druhá položka představuje 

významný souhlas. Tento výsledek odpovídá závěrům, uvedeným v komentářích 

k předchozí tabulce. 

Zajímavou informaci přinášejí také položky s hodnotou SAD blízkou nule (menší 

než 0,05). Jedná se o položky č. 21 -  „metody pomáhají firmě k udržení pozice na trhu“, č. 

25 – „zavedení metod má dopad na úsporu počtu“ a č. 36 – „metody zlepšování se týkají 

výhradně automobilového průmyslu“. U těchto položek odpovídají manažeři spíše 

neutrálně, takže nevyjadřují v průměru ani svůj příklon k těmto postojům, ale ani jejich 

odmítnutí.  
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Vyhodnocení položek podle směrodatné odchylky: 

Podobně lze pomocí směrodatné odchylky určit položky, na které respondenti 

odpovídali obdobně (vysoká konzistence uvnitř položky), takže jejich variability odpovědi 

byla nízká, a naopak položky, u kterých docházelo k největší neshodě mezi odpověďmi, 

takže variabilita (směrodatná odchylka) je vysoká. 

Tabulka 14: Řazení podle směrodatné odchylky 

Průměry průměr Směrodatná 

odchylka 
SAD 

7 - měříme produktivitu práce 3,85 1,50 0,55 

32 - v organizaci je zavedený systém„zlepšovacích návrhů“ 3,68 1,45 0,39 

28 - je zřízena pozice, která má na starosti procesy zlepšování 3,03 1,40 0,23 

36 - metody zlepšování se týkají výhradně automobilového 

průmyslu 

3,26 1,29 0,02 

35 - je důležité školit zaměstnance v metodách zlepšování 3,16 1,15 0,11 

23 - jeden z přínosů je úspora pracovního času 3,34 1,12 0,07 

14 - důležitý nástroj k udržení konkurenceschopnosti 3,96 1,10 0,65 

21 - metody pomáhají firmě k udržení pozice na trhu 3,31 1,06 0,04 

25 - zavedení metod má dopad na úsporu počtu zaměstnanců 3,23 1,06 0,04 

30 - zaměstnanci v ČR nemají přirozenou chuť zlepšovat 2,77 1,06 0,48 

29 - v blízké budoucnosti chceme zavádět další metody 

zlepšování 

3,03 1,06 0,23 

26 - zavedení metod přináší zvýšení počtu zákazníků 2,91 0,93 0,35 

24 - jeden z přínosů je čistota a přehlednost na pracovišti 3,87 0,89 0,57 

19 - zavádění metod je na úkor vlastní práce 2,79 0,87 0,46 

16 - zavádění metod na příkaz „shora“ 2,69 0,86 0,55 

31- přínos v podpoře práce v týmech 3,85 0,86 0,55 

18 - chceme nástroj podporující výběr vhodné metody 3,16 0,85 0,10 

27 - zavedení metod má přímý dopad na snížení nákladů 3,72 0,82 0,42 

17 - je obtížné se orientovat a vybrat správnou metodu 2,53 0,76 0,70 

Postoje s nejvyšší variabilitou, tj. názorovou růzností, představují položky č. 7 – 

„měříme produktivitu práce“, č. 32 – „v organizaci je zavedený systém zlepšovacích 

návrhů“ a č. 28 – „je zřízena pozice, která má na starosti procesy zlepšování“. Je zřejmé, 

že průzkumu se zúčastnily jak firmy, které mají zavedený systém zlepšování, tak i firmy, 

které se k tomuto kroku teprve připravují nebo jej neřeší. 

Naopak nejnižší variabilitu, tj. názorovou shodu vykazují položky č. 27 – 

„zavedení metod má přímý dopad na snížení nákladů“ (spíše souhlasný postoj) a č. 17 – 

„je obtížné se orientovat a vybrat správnou metodu“ (spíše nesouhlasný postoj). 
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4.4.2. EXPLORAČNÍ FAKTOROVÁ ANALÝZA 

Explorační faktorová analýza (EFA) byla provedena s využitím počítačového programu 

IBM SPSS Statistics. Diagram modelu byl sestrojen s pomocí programu R. 

Stanovení počtu faktorů  

Pro stanovení počtu faktorů bylo využito pravidlo, že počet faktorů by měl 

odpovídat počtu vlastních čísel korelační matice vyšších než 1 (tzv. Kaiserovo pravidlo, 

viz kapitola 3). Rozložení vlastních čísel mezi jednotlivé faktory, resp. hlavní komponenty, 

ukazuje tzv. „sutinový graf“, známý též jako scree plot (obr. 19).  

 
Obrázek 19: Sutinový graf pro faktorovou analýzu 

Podle Kaiserova pravidla vychází 6 faktorů, které ale (při další analýze, která není 

v této práci publikována, neboť nevedla k interpretovatelným výsledkům) nevytváří 

tzv. jednoduchou strukturu, takže jednotlivé extrahované faktory byly poměrně slabé 

(každý reprezentoval příliš malý počet otázek). Proto byl nakonec počet faktorů redukován 

na 4 faktory. 
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Tento počet faktorů odpovídá i tzv. „pravidlu zlomené hokejky“, podle kterého 

mez oddělující vhodný počet faktorů nacházíme tam, kde vidíme nejvyšší pokles vlastních 

čísel mezi dvěma faktory. [31] 

Všechny faktory pokrývají více než 5 % variability baterie (korelační matice). 

Dohromady vysvětlují 48,3 % variability celé baterie, což je sice méně než 

doporučovaných 50 %, nicméně při zachování jednoduché struktury faktorů. Zvýšení počtu 

faktorů na 5 by částečně zvýšilo celkové pokrytí (54,2 %), ovšem za cenu narušení 

jednoduché struktury, takže taková úprava by byla diskutabilní. 

Extrakce a rotace faktorů 

Metoda hlavních komponent, která je použita pro extrakci faktorů, je typická 

nerovnoměrným rozložením variability (vypovídací hodnoty) mezi jednotlivé faktory. 

Následující tabulka ukazuje rozdělení vlastních čísel a variability výchozího, 

tj. nerotovaného řešení. 

 Tabulka 15: Variabilita nerotovaného řešení 

komponenta vlastní číslo % variability % kumulativně 

1 4,58 24,1 24,1 

2 1,76 9,2 33,3 

3 1,48 7,8 41,1 

4 1,36 7,2 48,3 

Je zřejmé, že toto nerotované řešení vede k vytvoření jednoho silného faktoru, 

který pokrývá 24,1 % variability baterie, a tří faktorů slabých, z nichž každý má pod 10 %. 

Podíl variability prvního a posledního faktoru činí 3,3. 

Takové řešení nevykazovalo dobrou interpretovatelnost, proto bylo nutno provést 

rotaci faktorové matice metodou VARIMAX. Jak bylo uvedeno ve 3. kapitole, při této 

metodě se zachovávají počet faktorů a celková vysvětlená variabilita. Vyrovnávají se však 

rozdíly mezi rozptyly, které jednotlivé faktory pokrývají, aniž by byla narušena jejich 

lineární nezávislost. Je také minimalizován počet položek, které sytí jednotlivé faktory, 

což usnadňuje jejich následnou interpretaci.  
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Rozdělení variability po provedení rotace ukazuje následující tabulka. Rotací 

vznikly 2 silné faktory a 2 faktory poněkud slabší. Rozdíl mezi variabilitou, kterou 

pokrývá nejsilnější a nejslabší faktor, se snížil na 2,1.  

 Tabulka 16: Variabilita rotovaného řešení 

komponenta vlastní číslo % variability % kumulativně 

1 3,44 18,1 18,1 

2 2,43 12,8 31,0 

3 1,67 8,8 39,7 

4 1,63 8,6 48,3 

K interpretaci faktorů bude proto použito rotované řešení. Rozdělení položek mezi 

faktory ukazuje další tabulka. V tabulce jsou zobrazeny pouze faktorové zátěe vyšší než 

0,5, které reprezentují položky sytící jednotlivé faktory.  

Tabulka 17: Výsledek explorační faktorové analýzy – rotované faktory 

 

Component 

1 2 3 4 

24 - jeden z přínosů je čistota a přehlednost na pracovišti 0,76    

23 - jeden z přínosů je úspora pracovního času 0,71    

27 - zavedení metod má přímý dopad na snížení nákladů 0,70    

25 - zavedení metod má dopad na úsporu počtu 

zaměstnanců 
0,68    

21 - metody pomáhají firmě k udržení pozice na trhu 0,56    

7 - měříme produktivitu práce 0,56    

14 - důležitý nástroj k udržení konkurenceschopnosti     

35 - je důležité školit zaměstnance v metodách zlepšování  0,70   

29 - v blízké budoucnosti chceme zavádět další metody 

zlepšování 
 0,69   

32 - v organizaci je zavedený systém „zlepšovacích 

návrhů“ 
 0,65   

18 - chceme nástroj podporující výběr vhodné metody  0,57   

28 - je zřízena pozice, která má na starosti procesy 

zlepšování 
 0,53   

26 - zavedení metod přináší zvýšení počtu zákazníků   0,62  

17 - je obtížné se orientovat a vybrat správnou metodu   0,57  

16 - zavádění metod na příkaz „shora“   0,51  

36 - metody zlepšování se týkají výhradně 

automobilového průmyslu 
    

30 - zaměstnanci v ČR mají přirozenou chuť zlepšovat    0,67 

31 - přínos v podpoře práce v týmech     

19 - zavádění metod je na úkor vlastní práce     

Z tabulky je zřejmé, že toto řešení vykazuje jednoduchou strukturu. Jednotlivé 

faktory pokrývají postupně 6, 5, 3 a 1 položku Likertovy postojové baterie.  
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• faktor F1 – vychází jako agregace otázek 7, 21, 23, 24, 25 a 27, 

symbolicky: 

F1 =~ ot7 + ot21 + ot23 + ot24 + ot25 + ot27, 

• faktor F2 – vychází jako agregace otázek 18, 28, 29, 32 a 35, 

F2 =~ ot18 + ot28 + ot29 + ot32 + ot35, 

• faktor F3 – vychází jako agregace otázek 16, 17 a 26, 

F3 =~ ot16 + ot17 + ot26, 

• faktor F4 – reprezentuje pouze jednu otázku, a to 30, 

F4 =~ ot30. 

V rámci těchto faktorů nebyly pokryty 4 otázky baterie. Primárně jsou to otázky 

s výší sycení (faktorovou zátěží) nižší než 0,5. Jedná se o tyto položky: 

• 14 – důležitý nástroj k udržení konkurenceschopnosti, 

• 19 – zavádění metod je na úkor vlastní práce, 

• 31 – přínos v podpoře práce v týmech, 

• 36 – metody zlepšování se týkají výhradně automobilového průmyslu. 

Korelace těchto položek se zbytkem baterie je nízká, takže tyto položky 

významně nepřispívají k pochopení celkového názoru respondentů. 

Vytvořený model lze znázornit i graficky, jak ukazuje diagram na následujícím 

obrázku. 
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Obrázek 20: Diagram faktorového modelu získaného pomocí EFA 

Analýza a interpretace faktorů 

Je zjevné, že každý vytvořený faktor pokrývá více než 5 % variability baterie 

(korelační matice). Abychom zjistili, jak jsou jednotlivé položky sytící stejný faktor 

navzájem provázány (korelovány), byla provedena analýza konzistence jednotlivých 

faktorů a spočítána hodnota Cronbachova alfa:  

• faktor F1 – α = 0,785, 

• faktor F2 – α = 0,710, 

• faktor F3 – α = 0,345, 

• vnitřní konzistence faktoru F4 je neměřitelná (pouze jedna položka). 

Homogenita prvních dvou faktorů je zjevná, u třetího faktoru, 

který je i významově heterogenní, je dosažená konzistence poměrně nízká. Konzistence 
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nezařazených položek je 0,053, což odpovídá předpokladu, že tyto otázky spolu nemají nic 

společného. 

Podrobnější interpretace jednotlivých faktorů bude provedena až po optimalizaci 

celého modelu s využitím konfirmační fatorové analýzy. 

4.4.3. KONFIRMAČNÍ FAKTOROVÁ ANALÝZA 

Druhým krokem faktorové analýzy je konfirmační faktorová analýzy (CFA) čili  

optimalizace vypočtených faktorů.  Při konfirmační faktorové analýze byl využit program 

IBM SPSS AMOS a také R. 

Vyhodnocení původního modelu 

Pro model získaný prostřednictím explorační faktorové analýzy a popsaného 

strukturními rovnicemi: 

F1 =~ ot7 + ot21 + ot23 + ot24 + ot25 + ot27 

F2 =~ ot18 + ot28 + ot29 + ot32 + ot35 

F3 =~ ot16 + ot17 + ot26 

F4 =~ ot30 

byla prověřena kvalita modelu s použitím χ2 testu a ukazatele RMSEA. Výsledky testu 

modelu jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 18: Výsledky testu původního modelu  

Testové kritérium χ2 136,6 

Stupeň volnosti df  85 

Výstřednost modelu d 51,6 

p-hodnota testu 0,001 

Ukazatel RMSEA 0,069 

Neboť p-hodnota testu je nižší než 0,05, neodpovídá nalezený explorační model 

datům. Míra neshody je ovšem nízká, neboť výstřednost modelu d je nižší než stupeň 
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volnosti df . Obdobně vypovídá ukazatel RMSEA, který je sice vyšší než požadovaných 

0,05, ale rozdíl není vysoký.  

Vše tedy nasvědčuje tomu, že požadovaná kvalita modelu by mohla být dosažena 

jeho optimalizací, tj. doplněním některých dalších vazeb do modelu. 

Optimalizace modelu 

Při optimalizaci byly postupně do modelu doplněny vazby, které vykazují 

nejvyšší hodnotu MI. K tomu byl opět použit program R. 

Cílem optimalizace bylo získat model takový, aby: 

a) p-hodnota (signifikance) χ2 testu modelu byla vyšší než 0,05; 

b) hodnota RMSEA byla nižší než 0,05. 

V takovém případě lze hovořit o statisticky významné shodě faktorového modelu 

s daty (baterií na Likertově škále, získané z dotazníkového šetření). 

K optimalizaci byly nakonec potřeba 3 kroky, tj. původní model získaný pomocí 

EFA byl rozšířen o 3 vazby. Ve všech případech šlo o vazbu mezi latentní proměnnou 

(faktorem) a manifestní proměnnou (otázkou), takže byly pouze doplněny další sytící 

proměnné do stávajícího modelu. 

Jednotlivé kroky optimalizace ukazuje tabulka.  

Tabulka 19: Jednotlivé kroky optimalizace 

krok vazba MI chi2 p-hodnota RMSEA 

0 

  

136,6 0,001 0,069 

1 ot21 ~~ F2 10,29 121,2 0,007 0,058 

2 ot7 ~~ F3 9,94 111,0 0,031 0,050 

3 ot21~~ F3 8,51 104,8 0,062 0,045 

 

Je vidět, že hodnota RMSEA dosáhla požadované úrovně (0,05) již po dvou 

krocích, ovšem aby byl významný i test dobré shody mezi modelem a daty, je třeba 

tří kroků. 

Pro další posílení kvality modelu byly do faktorového modelu přidány rovněž dvě 

vazby mezi manifestními proměnnými s nejvyšší hodnotou MI, čímž došlo k dalšímu 
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významnému zlepšení parametrů modelu. Jedná se o vazby ot16 ~~ ot29 a ot17~~ot18. 

Obě významné vazby jsou mezi položkami (otázkami) faktorů F2 a F3 a posilují vazbu 

mezi oběma faktory. 

Doplněním uvedených vazeb (korelací) do modelu bylo narušeno pravidlo 

nezávislých shluků, ale byla zachována jednoduchá struktura modelu, která 

je předpokladem (nikoliv však zárukou) rozumné a smyspluplné interpretace vytvořených 

faktorů. 

Výsledné statistiky testu optimalizovaného modelu opět ukazuje následující 

tabulka. 

Tabulka 20: Výsledky testu optimalizovaného modelu  

Testové kritérium χ2 90,7 

Stupeň volnosti df 81 

Výstřednost modelu d 9,7 

p-hodnota testu 0,239 

Ukazatel RMSEA 0,030 

Neboť p-hodnota testu je vyšší než 0,05 a hodnota RMSEA je naopak nižší než 

0,05, je výsledný model statisticky významný a je možřné detailně interpretovat jejho 

faktory. O dosažené kvalitě modelu vypovídá i hodnota výstřednosti d, která je kladná, 

ale mnohem menší než stupeň volnosti df. 

Výsledný faktorový model lze popsat symbolicky pomocí 6 strukturních rovnic: 

F1 =~ ot7 + ot21 + ot23 + ot24 + ot25 + ot27 

F2 =~ ot18 + ot21 + ot28 + ot29 + ot32 + ot35 

F3 =~ ot7 + ot16 + ot17 + ot21 + ot26 

F4 =~ ot30 

ot16 ~~ ot29 

ot17 ~~ ot18 

Členy přidané do modelu při optimalizaci jsou zvýrazněny tučně. 
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Optimalizovaný model lze rovněž znázornit pomocí diagramu, vytvořeného 

v programu R. 

 
Obrázek 21: Diagram optimalizovaného faktorového modelu 

Interpretace modelu 

Neboť vytvořený a optimalizovaný faktorový model je statisticky významný, 

lze se pokusit o výklad jednotlivých vzniklých faktorů a jejich pojmenování. 

1) Faktor F1 =~ ot7 + ot21 + ot23 + ot24 + ot25 + ot27 

Uspět na současném konkurenčním trhu je obtížné a podniky tak zaměřují svou 

pozornost směrem „dovnitř“ na omezení plýtvání a zvýšení vlastní efektivity 

a produktivity. S plýtváním souvisí omezení jakýchkoliv nákladů, které nejsou nezbytné, 

a které nepřinášejí hodnotu pro zákazníka. Není náhodou, že 76,7 % respondentů uvedlo 

na prvním místě praktickou znalost metody „5S“, která jednoznačně souvisí s výzkumnou 

otázkou 24 a 23. Její konkrétní implementaci ve vlastním podniku uvedl 59,8 % 
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respondentů, na druhém místě, hned za metodou Standardizace. A právě tyto otázky hovoří 

o přínosech metod neustálého zlepšování v návaznosti na čistotu, přehlednost pracoviště 

v souvislosti s úsporou pracovního času. Jako praktické vyústění názorů respondentů tento 

faktor posiluje výzkumná otázka 21, která se přímo zabývá udržením 

konkurenceschopnosti v souvislosti se zavedenými metodami, kdy v převaze je uváděná 

metoda „5S“. Faktor č. 1 lze považovat za velmi silný faktor, který ukazuje, 

že být konkurenceschopný znamená mít „pořádek“ uvnitř firmy a „neplýtvat“, čili pracovat 

hospodárně. 

Pro tento faktor lze použít souhrnné označení: 

úspory v podniku pro zvýšení efektivity a produktivity. 

2) Faktor F2 =~ ot18 + ot21 + ot28 + ot29 + ot32 + ot35 

Tento faktor sdružuje výzkumné otázky, které měly za cíl hledat odpovědi 

na témata práce a schopnost obecného uchopení metod zlepšování v daném podniku. 

Například více než 43 % oslovených manažerů by uvítalo nástroj podporující výběr 

vhodné metody zlepšování, což z komerčního hlediska lze pokládat za velmi silný signál 

„trhu“, kde se nachází momentální potřeba pro vývoj například IT podpůrného nástroje, 

který by umožnil rychlou orientaci na základě zadaných kritérií. Podobně zajímavý 

výsledek poskytuje otázka 29, kdy více než 30 %, tedy většina z oslovených respondentů 

uvádí, že nejpozději do 24 měsíců uvažuje o zavádění dalších metod zlepšování, 

to lze interpretovat tak, že většina manažerů v zavádění metod neustálého zlepšování vidí 

konkrétní přínosy a bude v jejich zavádění pokračovat. Tento faktor se pomocí agregace 

těchto výzkumných otázek dívá rovněž „dovnitř“ do firmy, podobně jako faktor F1, 

ale v jeho zájmu je každodenní práce a řízení metod neustálého zlepšování s konkrétní 

akcentací metody zlepšovacích návrhů, kdy více než 40 % manažerů uvedlo, že metodu 

zavedenou mají, a dokážou odměňovat své zaměstnance v řádech tisícikorun a více 

za konkrétní zlepšovací návrh. Výzkum prokázal, že metoda zlepšovacích návrhů 

v českých průmyslových podnicích funguje. Tento faktor je možné považovat rovněž 

za velmi silný mírou síly informace o „nakládání“ a přístupu k metodám zlepšování uvnitř 

podniku. 
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Pro faktor lze zvolit souhrnný název: 

přístup k metodám neustálého zlepšování v organizaci. 

3) Faktor F3 =~ ot7 + ot16 + ot17 + ot21 + ot26 

Tento faktor se soustřeďuje na oblast otázek zaměřujících se k implementaci 

a výběru metod ve firmě. V návaznosti na to se ptáme, jak jejich zavedení přispěje 

k udržení pozice na trhu, konkrétně ke zvýšení počtu zákazníků. K tomuto přispívá 

i nezařazená otázka 8, kdy největší počet respondentů (38,8 %) uvedl, že mít vysoce 

spokojené a loajální zákazníky“ patří mezi nejdůležitější z možností, jak nejlépe přežít 

na současném trhu“. Zároveň tento faktor ukazuje postoj respondentů k otázce, kdo je tím 

hlavním iniciátorem zavádění metod neustálého zlepšování ve smyslu angažovanosti top 

managementu a zda je jednoduché či složité pro běžného liniového manažera se v portfoliu 

existující metod správně orientovat a dokázat vhodně vybrat správnou metodu pro 

konkrétní fázi zlepšování, ve které se podnik aktuálně nalézá. Tento faktor je z hlediska 

specifičnosti položených otázek rovněž velmi silný a poskytuje velký prostor pro jeho 

interpretaci. 

Pro faktor lze stanovit název: 

výběr a implementace metod zlepšování pro zvýšení počtu zákazníků. 

4) Faktor F4 =~ ot30 

Tento faktor sdružuje pouze jednu otázku, kterou manažeři z hlediska strukturální 

vazeb uvnitř modelu považují za natolik důležitou, že stojí samostatně a tvoří samostatný 

faktor. Na tuto výzkumnou otázkou převážná většina manažerů (46,4%) odpověděla 

kladně, na druhé straně poměrně velká část manažerů (31,2 %) s tímto tvrzením 

nesouhlasí, takže se jedná ze statistického pohledu o typicky silnou položku z hlediska 

významnosti (nejvíce vyhraněné názory). Na základě svých manažerských zkušeností se 

autor přiklání spíše k oněm 46,4 %, tedy souhlasu s názorem, že český zaměstnanec stále 

více upřednostňuje své individuální zájmy, zatímco sdílení firemních hodnot, tedy i postoje 

ke každodennímu zlepšování, je na ústupu. I tento faktor je silou svého sdělení velmi silný. 

Faktor lze v souladu s otázkou č. 30 nazvat: 

vztah českých zaměstnanců k procesu zlepšování. 
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Je zřejmé, že názorové spektrum vyjádřené postoji manažerů k metodám 

zlepšování a jejich roli ve firmě lze koncentrovat do 4 významných postojů (faktorů):  

• F1 - úspory v podniku pro zvýšení efektivity a produktivity; 

• F2 - přístup k metodám neustálého zlepšování v organizaci; 

• F3 - výběr metod a jejich vliv na počet zákazníků; 

• F4 - vztah českých zaměstnanců k procesu zlepšování. 

Zvláštní postavení má přitom otázka č. 21 – „metody pomáhají firmě k udržení 

pozice na trhu“, která se díky optimalizaci modelu objevuje hned ve třech faktorech 

modelu – F1, F2 a F3. Tato otázka tedy představuje natolik silný názor, že bez jeho 

umístění do uvedených faktorů nelze fakticky vytvořit statisticky významný model. 

Můžeme tedy říci, že se jedná o hlavní názor, který se v podstatě prolíná jako nosná 

myšlenka celou výzkumnou prací: 

metody pomáhají firmě k udržení pozice na trhu. 

Model ukázal také silné korelace mezi otázkami č. 17 a č. 18, které společně 

hovoří o obtížnosti orientace v současné „nabídce“ metod neustálého zlepšování, a potřeby 

nalézt vhodný nástroj pro podporu výběru vhodné metody. Dále otázky č. 16 a č. 29, 

které hovoří o záměru implementovat metody neustálého zlepšování v souvislosti 

s angažovanosti vedení podniku. V neposlední řadě model identifikoval nejsilnější možnou 

vazbu, a to mezi faktorem F2 a otázkou č. 26, kdy faktor F2, jako reprezentant 

implementace vhodné metody vedoucí k udržení zákaznické spokojenosti, je silně spojen 

s otázkou č. 26, hovořící o přínosu ve formě zvýšení počtu zákazníků. 
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5. MODELY A MODELOVÁNÍ 

5.1 MODELY SEM 

Jak již bylo uvedeno ve 3. kapitole, SEM (Structural Equation Modeling) neboli strukturní 

modelování je obecným přístupem k mnohorozměnné analýze, který se používá 

k prozkoumání komplexních závislostí mezi proměnnými, kdy rozšiřuje standardní 

techniky, jako je regresní a faktorová analýza použitím manifestních (pozorovaných) 

a latentních (nepozorovaných) proměnných.  

Z pohledu faktorové analýzy představuje strukturální modelování nejvyšší stupeň 

této metody, který navazuje na konfirmační faktorovou analýzu (CFA) a rozšiřuje 

faktorový model o regresní vztahy mezi latentními proměnnými (faktory) a ostatními 

proměnnými modelu. 

Strukturální model SEM se skládá ze dvou částí: 

1. model měření (metrický model), 

2. model struktury. 

5.1.1 MODEL MĚŘENÍ - METRICKÝ MODEL 

Metrický model je výsledkem použité explorační faktorová analýzy (EFA), která se snaží 

identifikovat jednotlivé latentní faktory. Tyto faktory jsou dále optimalizovány s pomocí 

konfirmační faktorové analýzy (CFA), jak bylo ukázáno v předchozí kapitole.  

Jako výsledek faktorové analýzy (podkapitola 4.4) byl vytvořen model CFA 

se čtyřmi faktory s touto strukturou a významem: 

• F1 - úspory v podniku pro zvýšení efektivity a produktivity, 

F1 =~ ot7 + ot21 + ot23 + ot24 + ot25 + ot27, 

• F2 - přístup k metodám neustálého zlepšování v organizaci, 

F2 =~ ot18 + ot21 + ot28 + ot29 + ot32 + ot35, 

• F3 - výběr metod a jejich vliv na počet zákazníků, 

F3 =~ ot7 + ot16 + ot17 + ot21 + ot26, 
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• F4 – vztah českých zaměstnanců k procesu zlepšování 

F4 =~ ot30. 

Tento metrický model bude v dalším kroku rozšířen o strukturní část. 

5.1.2 MODEL STRUKTURY 

Model struktury je model s latentními a manifestními proměnnými jako vstupy, 

který predikuje další latentní proměnné, které v modelu představují výstupy. 

Návrh struktury modelu 

Při hledání vhodné struktury modelu byly zvažovány následující faktické vztahy 

a vazby mezi latentními proměnnými (faktory) modelu: 

• Faktor F1 může mít do jisté míry vliv na faktor F2, tj. konkurenceschopnost závisí 

na tom, do jaké míry se podniky zaměří na svou budoucnost a budou se snažit 

naplnit své vize. Totéž však může platit i naopak: pokud se podniky zaměří na svou 

budoucnost a budou plnit své vize, mohou dosáhnout požadované 

konkurenceschopnosti.  

• Dále může mít faktor F1 vliv na faktor F2 v tom smyslu, že konkurenceschopný 

podnik, který je schopen využít všech výhod, které mu zavedení metod neustálého 

zlepšování přináší, si postupně může poradit i s úskalími těchto metod. Totéž platí 

i pro faktor F4, kde úskalím je obtížná orientace mezi mnoha metodami neustálého 

zlepšování, kdy dobře připravený podnik si poradí i s touto překážkou.  

• Vliv faktoru F2 na faktory F3 a F4 je takový, že podnik, který je zaměřený 

na budoucnost a má jasně vytyčené vize, si následně s překážkami ve formě 

kooperace snáze poradí. Totéž platí i pro obtížnější orientaci mezi metodami (faktor 

F4).  

• Faktor F3 může ovlivňovat faktory F1 a F2 ve smyslu, že úskalí kooperace může 

mít vliv jak na konkurenceschopnost, tak i na budoucnost a vizi podniku. 

Zdá se však, že faktor F3 (tj. volba metod zlepšování v organizaci) nemá významný 

vliv na faktor F4 (tj. vztah zaměstnanců k těmto metodám).  

• Faktor F4 má vliv na faktor F1 ve smyslu, že obtížná orientace mezi metodami 

neustálého zlepšování může zpomalit zavádění těchto metod do praxe a následně 
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ovlivnit konkurenceschopnost, stejně tak může zkomplikovat a oddálit výhody 

plynoucí ze zavedení metod neustálého zlepšování. A obdobný vliv má faktor F4 

i na faktor F2, kde může dojít ke komplikacím při stanovení vizí plynoucích 

ze zavedení konkrétních metod a následně tak i na budoucnost. Faktor F4 nemá 

podstatný vliv na faktor F3. 

Z těchto skutečností vychází návrh struktury modelu, ve kterém budou faktory F1, 

F2 a F3 chápány jako vstupní, které tvoří navzájem provázaný „trojúhelník“, koncentrující 

71 % informace celé datové baterie (všech manifestních proměnných), a faktor F4 jako 

výstupní, ovlivněný hodnotami faktorů F1 a F2 – viz obrázek 22. 

F1

F2

F3 F4

 

Obrázek 22: Navržený model struktury 

Jedná se o logický dopad na znění otázky č. 30, jediné otázky, jíž je faktor F4 

tvořen, a která zní: „Souhlasíte s domněnkou, že ve srovnání s jinými národy nemají 

zaměstnanci v České republice v sobě přirozenou chuť a touhu něco zlepšovat na denní 

bázi?“. Vliv faktoru F1, který reprezentuje významy slov efektivita a konkurence přímo 

naznačuje, že změna v chování běžného zaměstnance ve smyslu nastavení pro-aktivních 

přístupů ke každodennímu zlepšování je významnou iniciativou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniku. Analogicky lze interpretovat vliv faktoru F2 na výstupní 

faktor F4, jež je reprezentován slovy implementace vhodné metody vedoucí k udržení 

zákaznické spokojenosti. 

Do stávající definice modelu tak přibyde regresní vztah: 

F4 ~ F1 + F2 
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Výsledný model SEM bude popsán sedmi strukturními rovnicemi („vlnková“ 

notace): 

F1 =~ ot7 + ot21 + ot23 + ot24 + ot25 + ot27 

F2 =~ ot18 + ot21 + ot28 + ot29 + ot32 + ot35 

F3 =~ ot7 + ot16 + ot17 + ot21 + ot26 

F4 =~ ot30 

ot16 ~~ ot29 

ot17 ~~ ot18 

F4 ~ F1 + F2 

Prvních šest rovnic reprezentuje metrický model, poslední model struktury. 

Výsledné statistiky testu modelu SEM ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 21: Výsledky testu optimalizovaného modelu  

Testové kritérium χ2 90,0 

Stupeň volnosti df  81 

Výstřednost modelu d 9,0 

p-hodnota testu 0,231 

Ukazatel RMSEA 0,030 

Všechny statistiky ukazují, že uvedený SEM model je vhodným a statisticky 

významným reprezentantem vztahů mezi manifestními proměnnými (otázkami postojové 

baterie) a latentními proměnnými (faktory), které byly extrahovány ve fázi tvorby 

exploračního faktorového modelu. 

Následující obrázek představuje diagram vytvořeného SEM modelu. 
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Obrázek 23: Diagram SEM modelu 

5.2 MODEL BEST PRACTICE 

Na základě předchozího zpracování výsledků dotazníkového šetření a faktorové analýzy 

lze definovat konceptuální model na bázi „Best Practice“, který agreguje zjištěná výsledky 

jako rámec či šablonu osvědčených přístupů k metodám neustálého zlepšování, pomocí 

kterých se ve více organizacích dosáhlo dobrých výsledků a je možno je proto využít jako 

doporučení pro ostatní.  

Tento konceptuální model lze chápat jako zobecnění a shrnutí faktorového 

modelu a modelu SEM spolu s výsledky popisné statistiky jednotlivých otázek 

dotazníkového šetření. 

Výsledná zjištění byly zapsány jako šablona neboli katalog nejpreferovanějších 

přístupů k metodám neustálého zlepšování, které se manažerům jeví jako přínosné. 
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Tabulka 22: Šablona (katalog) preferovaných zjištění 

1.  Naprostá většina, více než 63,8 % manažerů, měří ve svém podniku produktivitu práce, 

velmi často se záznamem a vyhodnocením. 

2. Naprostá většina firem (60 %) má zavedeny více než dvě metody neustálého zlepšování. 

3. Jednoznačně nejvíce metod neustálého zlepšování je zavedeno ve výrobě. 

4. Většina manažerů se poměrně obtížně orientuje v dostupných metodách neustálého 

zlepšování a přivítala by nástroj, který podpořil správný výběr. 

5. Většina manažerů souhlasí, že angažovanost vedení má přímou souvislost se zaváděním 

metod neustálého zlepšování a budou v jejich zavádění pokračovat i v nejbližším 

období. 

6. Výrazná většina manažerů je přesvědčena, že metody neustálého zlepšování pomáhají 

významně k udržení pozice firmy na trhu, jsou nástrojem vyšší efektivity, úspor 

a zvýšení produktivity a úspory pracovního času. 

7. Většina manažerů se domnívá, že správně zvolená metoda neustálého zlepšování má 

vliv na zvýšení počtu zákazníků. 

8. Většina manažerů se domnívá, že zavedený systém zlepšovacích návrhů má pozitivní 

vliv na činnost podniku a je správné je odměňovat rozumně vysokými finančními 

částkami. 

9. Většina manažerů je přesvědčena, že čistota a přehlednost na pracovišti přímo souvisí 

s efektivitou a konkurenceschopností na trhu a považuje ji za významný přínos metod 

neustálého zlepšování. 

10. Z hlediska využívaných metod neustálého zlepšování většina manažerů na prvních třech 

pozicích označila metodu Standardizace, poté metodu 5S a jako třetí metodu 5 x Proč?. 

Na druhé straně metody TOC, Jidoka a Heijunka se jevily jako málo známé 

a nevyužívané. 

11. Z hlediska důležitosti a největšího přínosu označila většina manažerů na 1. místě 

Týmovou práci, na 2. místě Standardizaci a na 3. místě analytickou metodu 5 x Proč?. 

Tím, že se metoda Kaizen se umístila v první „pětce“, jak na prvním tak na druhém 

pořadí, (podobně jako stejně metoda Standardizace) je zřejmé, že manažeři považují 

„východní“ metody zlepšování nejen za zajímavé, ale i přínosné a efektivní. 

12. Metoda Standardizace je manažery považována za naprosto klíčovou metodu 

zlepšování, z hlediska přínosu, z předložených 17 základních metod neustálého 

zlepšování. 

13. Převážná většina podniků má zřízenou konkrétní pracovní pozici, která má na starosti 
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procesy neustálého zlepšování. 

14. Zaměstnanci v České republice nemají v sobě výraznou chuť a touhu zlepšování na 

pracovišti na denní bázi. 

15. Týmová práce je chápaná jako významně přínosná pro činnost podniku. 

16. Je důležité pravidelně školit zaměstnance v metodách neustálého zlepšování. 

17. Vstupní cena za zavádění metod neustálého zlepšování nepřesáhne ve většině částku 

300 000 Kč. 

18. Metody neustálého zlepšování se týkají z velké míry hlavně průmyslových podniků. 

5.3 MODEL IMPLEMENTACE VHODNÉ METODY 

Na základě výsledků předchozího výzkumu znalosti předložených metod neustálého 

zlepšování a zejména na základě vnímání požadavku široké skupiny oslovených manažerů 

k potřebě nástroje (modelu) podporující efektivní rozhodování, kdy a kterou metodu 

neustálého zlepšování implementovat. 

Model implementace se skládá z dvou funkčních částí, a to z Modelu čtyř 

kvadrantů, řešících vhodnost zavedení metod z pohledu přechodu na moderní systémy 

řízení výroby a snahy vytvořit systémy schopné pružně reagovat na změny v poptávce 

při nízkých výrobních nákladech při minimalizaci nebezpečí nevyužití vytvořených zásob 

výrobků, polotovarů nebo surovin, a Modelu implementace strukturované do fází, 

které systemizují přístup k implementaci ve smyslu standardizace tohoto procesu. 

5.3.1 MODEL ČTYŘ KVADRANTŮ 

Základem sestavení konceptuálního modelu čtyř kvadrantů je vlastní autorské zkoumání 

vycházejí z dlouholetých zkušeností manažera na vyšších pozicích v průmyslových 

podnicích, patřících do ryze českých či nadnárodních struktur a certifikace Six Sigma, 

a projektů v této oblasti realizovaných. 

Dalším motivátorem k vytvoření takového modelu bylo vnímání potřeby a reakce 

na situaci, kdy implementace metod neustálého zlepšování se děje velmi často intuitivně, 

bez širší znalosti přínosů jednotlivých metod pro daný podnik a vhodnosti jejich 

implementace v určitém čase vzhledem k aktuální situaci ve výrobě, produktivitě, 

efektivitě či situaci na trhu. 
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Níže uvedený obrázek č. 24 prezentuje model čtyř kvadrantů se stručným popisem 

jednotlivých kvadrantů: 

 

Obrázek 24: Model čtyř kvadrantů – tok implementace metod neustálého zlepšování 

 

Na obrázku č. 25 jsou do jednotlivých kvadrantů vloženy vhodné metody 

neustálého zlepšování, (ze sady metod, využitých v tomto výzkumu), reflektující obsah 

a smysl daného kvadrantu. 

 

Obrázek 25: Model čtyř kvadrantů – vhodné metody v konkrétních kvadrantech 
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Interpretace jednotlivých kvadrantů 

1. kvadrant -  Atribut bezporuchovosti 

Je prvním a nejdůležitějším kvadrantem, jehož kvalitní implementace do značné 

míry předurčuje úspěšnost implementace ostatních atributů/metod. Podstatou je stabilizace 

všech výrobních kroků tak, aby výroba (zejména tedy počty vyrobených kusů) byla 

co možná nejlépe predikovatelná. Tento výstup ovlivňuje množství vedlejších ukazatelů 

typu: délky přestaveb/přetypování, zmetkovitost, interní defekty, ale i produktivita 

(respektive počet pracovníků, který je potřeba pro výrobu). Úplně základními metodami 

jsou Standardizace, související Vizuální management a 5S. Pod pojmem vizuální 

management je třeba vidět ne pouhé označení procesů, výrobků a layoutu závodu, 

ale i vizualizace výrobních dat. Vizuální management je třeba tvořit tak, aby základní 

ukazatele byly obrazem výrobních výstupů a neukazovaly pouze výkonnost procesů, 

které se snadno měří. Druhou důležitou podmínkou je, aby ukazatele byly k dispozici 

v co možná nejkratším čase (ideálně tzv. on-line). Metoda 5S je rovněž základní 

stabilizační metodou v tom smyslu, že po jejím zavedení se sníží ztrátové časy zejména 

hledání a úklidu, ale díky této metodě se většinou dokáže zredukovat i množství 

potřebných nástrojů/pomůcek. Metoda pomůže standardizovat a stabilizovat jednotlivá 

výrobní pracoviště a zvednout a stabilizovat jejich výstupy. Použitím metody SMED 

se zase sníží a stabilizují časy potřebné pro přestavby/přetypování. V ideálním případě 

je vytvořena matice jednotlivých modelů a k nim potřebných časů tak, aby byly tyto časy 

vstupem pro implementaci metod v dalších atributech, které jsou úzce spojeny 

s plánováním výroby. Je-li otevřena „kapitola“ metod, které pomohou zvýšit kvalitu 

výrobků, je třeba předeslat motto, se kterým je třeba tyto metody zavádět. Tím je:  

1. neakceptovat žádné neshodné výrobky,  

2. nevyrábět žádné neshodné výrobky,  

3. nepředávat žádné neshodné výrobky.  

To vše musí být doplněno (v duchu atributu bezporuchovosti) o zavedení kultury 

okamžitého hlášení a zveřejňování problémů, a to jak faktického, tak formálního. 

Následující metody jinými slovy je třeba zavádět s předpokladem, že následný proces musí 

být považován za externího zákazníka. Vše ideálně s automatickým vyhodnocením 
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a sběrem data tak, aby bylo možné tyto procesy efektivně vyhodnocovat a zlepšovat. 

Kapitolu bezporuchovosti uzavírá týmová práce. Tento nástroj úspěšně využívá propojení 

tradičního řízení spolu s měkkými prvky, v poslední době s podporou metod koučování 

a mentorování a pomáhá tak rovněž ve stabilizaci jak uvnitř pracovních týmů, tak napříč 

jednotlivými týmy, nebo spíše, v dnes čím dál více oblíbené maticové struktuře, 

mezi jednotlivými odděleními.  

2. Kvadrant - Atribut toku 

Mottem tohoto atributu je „kde se nevyrábí, vzniká plýtvání“. Hrubě teoretickým 

cílem implementace je tedy odstranění veškeré nadprodukce tak, aby mezi pracovišti nebyl 

ideálně žádný kus. Vzhledem k technologickým odlišnostem výroby (zvláště 

u zpracovatelského průmyslu) je však tento cíl spíše utopistický, takže v reálném světě 

je snaha o co možná nejjednodušší materiálový tok (minimalizace složitosti materiálového 

toku). Toho lze dosáhnout např. vícestrojovou obsluhou (namísto obsluhy zaměstnanci, 

která je odvozena od jejich výrobních funkcí), možností přestavby/přetypování „v taktu“, 

přímého propojení strojů, synchronní produkcí bez tvoření výrobních dávek, 

kde maximální vytížení zařízení není primárním cílem. Pakliže je možnost redefinovat 

výrobní zařízení, jsou zvolena spíše jednoúčelová a nízkonákladová zařízení namísto 

předimenzovaných monumentálních výrobních zařízení.  

3. kvadrant  - Atribut rytmu 

V momentě stabilní a predikovatelné výroby, zavedených metod JIT a one piece 

flow, lze výrobnímu toku (nebo spíše od tohoto atributu již výrobnímu plánování) 

vtisknout pevně zavedený rytmus. Ideálním nástrojem je Heijunka, pomocí které je možné 

definovat pevnou sekvenci výrobních dávek nejdříve vyrovnáním výrobních dávek a poté 

vyhlazením, v ideálním případě tak, aby se každý výrobek vyráběl každý den. Čím kratší 

je tento interval, tím lépe se poté bude zavádět poslední atribut štíhlé výroby – princip 

tahu. Druhým nástrojem, kterým lze podpořit implementaci atributu rytmu, 

je standardizace. Nejedná se však o metodu standardizace, která je součástí 5S, 

ale o standardizaci výrobního plánování a výrobních procesů s tím spojených. 

Standardizací je zamezeno plýtvání, které je spojené s chaotickým plánováním. 

Opět v ideálním případě je standardizace realizována pomocí Heijunka tabulí tak, 
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aby výroba sama mohla operativně plánovat nejbližší výrobní dávky. V rámci 

implementace tohoto atributu lze rovněž přejít z chaotického skladového hospodářství 

po pevně dané materiálové pozice, a to jak ve vstupních skladech, tak i ve výrobě 

a výstupních skladech. 

4. kvadrant - Atribut tahu 

Poslední částí implementace štíhlé výroby je implementace systému tahu. 

Ať se jedná o systém supermarketů nebo o kanban, obecně implementace těchto metod 

vyžaduje vysoký stupeň implementace všech předchozích metod. Bez stabilní výroby 

by se princip tahu brzy organizačně zhroutil a bez one piece flow principů a bez výroby 

v určitém rytmu by systém vyžadoval enormní velikost zásob od vstupního materiálu 

až po mezioperační zásoby. Implementace kanban systému začíná od externího zákazníka 

a postupně je protahována až do smysluplně nejhlubšího výrobního procesu. Jak bylo 

řečeno výše, u zpracovatelského průmyslu se lze dostat pouze k procesu balení či finálních 

úprav výrobků, ale u čistě montážních závodů může být kanban implementován 

od zákazníka až po dodavatele vstupních komponent. 

Problem solving techniky 

Implementace těchto technik, které tvoří pomyslný „pátý kvadrant“, určitou 

nepominutelnou oblast uvnitř modelu, nemá striktní pravidla, například jako 

u implementace nástrojů štíhlé výroby. Lze se pouze držet složitosti zavedení těchto 

metod. Nejjednodušší na zavedení jsou bezpochyby metody 7 druhů plýtvání a 5x Proč. 

Tyto metody značně urychlí implementaci prvního atributu štíhlé výroby, kde je třeba 

co nejrychleji „odkrýt“ veškerá plýtvání a definovat a vyřešit základní problémy nestability 

výroby. Během implementace prvního atributu lze rovněž zmapovat výrobní proces 

pomocí VSM. Během implementace dalších atributů je možné buď nezávisle zavést 

zlepšovatelské kroužky, nebo v ideálním případě skloubit s týmovou prací a zadat 

jednotlivým týmům rovněž zlepšovatelské aktivity. Během implementace druhého nebo 

třetího atributu lze z VSM udělat VSD, čili návrh nového výrobního procesu/plánování. 

V jakékoliv fázi zavádění štíhlé výroby je také možné využít Six Sigma metody. 

Je to metodicky jedna z nejnáročnějších metod, a tak by se dalo doporučit její zavedení 

až na samotném konci, ale nelze vyloučit, že lze již v prvním atributu narazit na velmi 
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složité úlohy (zejména v oblasti technologie a kvality), které by tato metoda mohla 

mnohem efektivněji pomoc vyřešit. Rovněž Benchmarking je metodou (na rozdíl od Six 

Sigma) mnohem jednodušší, kterou je možné použít v jakékoliv fází zavádění metod 

neustálého zlepšování. Benchmarking lze ale samozřejmě použít pouze tehdy, pokud jsou 

dané procesy, s čím „benchmarkovat“. 

5.3.2 MODEL IMPLEMENTACE 

Podniky, nejen průmyslové, nechtějí zůstat pozadu vůči svým konkurentům, 

a proto se snaží pro udržení své pozice na trhu udělat vše nutné a potřebné. Uspokojení 

potřeby zákazníka na prvním místě jako novodobý trend, který platí obecně pro všechny 

typy podniků bez ohledu na jejich předmět podnikání, nutí podniky měnit svoje chování 

a zavedené styl výroby. 

S orientací na zajištění spokojenosti (potřeb) zákazníka roste i požadavek vyrábět 

výrobky nebo poskytovat služby podle individuálních potřeb, ale za cenu hromadně 

produkovaných výrobků či služeb. Tento předpoklad s sebou přináší narůstající variabilitu 

výroby při zajištění vysoké úrovně kvality, spolehlivosti v rychlosti a přesnosti dodávek, 

a to vše při velmi nízkých nákladech. 

Před zahájením procesu modelování (zavedení vhodné metody neustálého 

zlepšování do podniku) je proto vždy důležité provést podrobnou a jasnou analýzu stavu, 

v němž se podnik nachází. Na jejím základě nadefinovat další kroky, strategie, cíle 

a přesný postup, jak má být těchto cílů dosaženo. 

Proces modelování 

Jak již bylo v teoretické práci zmíněno, lze zobecněnou strukturu modelu zapsat 

ve tvaru: 

M (R, Ω, P)  =  [Σ (Ω), OM, Σ(OM), Z, MR] 

viz kap. 3.5.3. Zobecněná struktura modelu 

Na obr. č. 26 je uvedena struktura procesu modelování, která graficky znázorňuje 

matematický zápis struktury modelu. 
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Obrázek 26: Struktura procesu modelování, zdroj autor 

Implementace jednotlivých fází 

Na základě zkušeností a primárního výzkumu byly stanoveny čtyři základní fáze 

implementace vhodné metody neustálého zlepšování do podniků zabývajících 

se průmyslovou výrobou. 

1. fáze - analyticko-poznávací  

Tato fáze reflektuje strategii podniku, jasnou definici a formulaci cílů, potřeby 

zákazníků a pozici na trhu z pohledu konkurenceschopnosti. Důležitým předpokladem 

je zapojení nejen všech řídících pracovníků ale i běžných zaměstnanců při hledání 

nedostatků v rámci výroby a zároveň poskytování vhodných námětů na jejich případnou 

redukci či eliminaci. Součástí této fáze je osvojení si principů a znalosti základních metod 

neustálého zlepšování, stanovení kvadrantu (dle modelu čtyř kvadrantů), ve kterém 

se podnik aktuálně nachází, sestavení týmů a stanovení měřitelných hodnot k vyhodnocení 

přínosů. 
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2. fáze - zahájení implementace (1. kvadrant, 1 rok) 

Tato fáze je založena na výběru a aplikaci vhodných metod neustálého zlepšování 

dle modelu čtyř kvadrantů. Volba metody cíleně směřuje ke zjednodušení procesů v rámci 

podniku, odstranění zbytečných věcí a pracovních postupů, které nepřinášejí žádoucí efekt, 

redukce výrobních časů (např. seřízení strojů), redukce zásob, či odstranění neefektivních 

činností (plýtvání). 

3. fáze - proces implementace (2 - 3. kvadrant, 2-3. rok) 

V této fázi se vyhodnocuje přínos metod neustálého zlepšování zavedených 

ve fázi zahájení implementace a zaměřuje se na přechod do následné fáze dle modelu čtyř 

kvadrantů, a to výběrem dalších vhodných metod, které mají synergetický efekt k metodám 

již zavedeným a vyhovují konkrétní situaci a dosažené úrovně implementace neustálého 

zlepšování v daném podniku. 

4. fáze - proces implementace (4. kvadrant, 3-5. rok) 

Tato fáze je založena na úspěšné realizaci všech tří fází předchozích. V této fázi 

by měla být ukončena implementace vhodné kombinace metod a nástrojů neustálého 

zlepšování přizpůsobená podnikovým podmínkám, správně řízená a podporovaná, 

která dokáže rychle a nákladově efektivně zavést hlubší změny k dosažení vyšší 

produktivity a konkurenceschopnosti. Pokud podnik neprošel ve 3. fázi všemi kvadranty, 

znamená tato fáze rovněž implementaci metod z tohoto kvadrantu k dovršení logického 

toku, kterou představuje právě model čtyř kvadrantů. 
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Obrázek 27: Fáze implementace vhodných metod do průmyslového podniku (zdroj autor) 

Závěr 

Předložený model implementace, skládající se z modelu 4 kvadrantů 

a z jednotlivých fází implementace, představuje vzorové řešení pro průmyslové podniky, 

na základě kterého mohou přistoupit k implementaci konkrétních metod neustálého 

zlepšování, a to nikoliv pouze intuitivně, jak je poměrně časté, ale s využitím principů 

modelu čtyř kvadrantů a doporučených fází implementace. V souvislosti s tímto je vhodné 

využít rovněž zobecněných zkušeností manažerů ostatních průmyslových podniků 

agregované ve formě Katalogu preferovaných zjištění. 
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6. OVĚŘENÍ MODELU NA VYBRANÉM PODNIKU 

Pro komparaci a testování modelu na skutečné firmě autor práce vybral významný 

průmyslový podnik, působící globálně v oblasti strojírenství a metalurgie, který svými 

parametry vyhovuje zadání dotazníkového šetření, a tudíž i požadavkům modelu „Best 

practise“, u úrovní implementace metod neustálého zlepšování také modelu čtyř kvadrantů. 

Ve spolupráci s manažery BONATRANS Group, a.s., ředitelem výroby, 

manažerem neustálého zlepšování a manažerem řízení jakosti a interních auditů, 

byla provedena verifikace (ověření) a komparace fungování modelu na podmínky tohoto 

podniku. 

6.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

6.1.1 PROFIL SPOLEČNOSTI 

BONATRANS jako jediný český a největší evropský výrobce železničních dvojkolí patří 

mezi přední světové firmy ve svém oboru. Své produkty exportuje do více než 80 zemí 

světa na 5 kontinentech. Firma vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment jak dvojkolí, tak 

jeho částí, jako jsou kola, nápravy, kotouče a obruče, pro všechny typy kolejových vozidel 

od rychlovlaků přes tramvaje po lokomotivy a nákladní vozy. 

Společnost v Moravskoslezském kraji těží z průmyslové tradice regionu i města 

Bohumín a z dostupnosti kvalifikovaných pracovníků. BONATRANS také oceňuje dobrou 

dopravní dostupnost v regionu, především blízkost dálniční sítě a její napojení na dálniční 

síť v Polsku. Výhodou také je hustá železniční síť a zvyšující se kvalita leteckého spojení 

Moravskoslezského kraje s významnými evropskými destinacemi. 

6.1.2 HISTORIE A VÝROBNÍ PORTFOLIO 

Historie 

Je to už víc jak 50 let, kdy byl založen Závod dvojkolí. Za jedno ze zlomových let 

v historii firmy lze označit rok 1989. 
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Zatímco do té doby byla firma orientovaná na výrobu dvojkolí zejména pro trhy 

RVHP, v roce 1989 se jí otevřely dveře směrem na Západ. O dva roky později, tedy v roce 

1991, se společnost certifikovala jako výrobce kol pro německé dráhy DeutscheBahn. 

Tento moment byl a stále je velmi významnou referencí, která napomohla získat přístup 

k dodávkám i do jiných, a to nejen evropských zemí. 

V roce 1994 společnost založila vlastní konstrukční oddělení, proto dnes dokáže 

svým zákazníkům nabídnout nové designy kol, náprav či dvojkolí podle jejich požadavků. 

„Bez vlastního konstrukčního oddělení bychom jen těžko mohli rozvíjet naše obchodní 

aktivity a schopnost vyhovět stále vyšším nárokům globálních zákazníků.“ O čtyři roky 

později, tedy v roce 1998, firma uvádí do provozu novou výrobní halu pro opracování kol 

a kompletaci dvojkolí, a to zejména pro hi-tech výrobky. Významným mezníkem 

je v historii firmy i rok 2001, kdy realizuje první dodávky kol pro vysokorychlostní vlaky. 

Dále následují roky rozvoje a růstu firmy, které se odrážejí ve skutečnosti, že v roce 2010 

je již více než 50 % výrobků firmy vyrobeno podle vlastní konstrukce a designu 

BONATRANS GROUP. 

Výrobní portfolio 

Za největší konkurenční výhodu společnosti BONATRANS GROUP, 

která v současné době zaměstnává na 1500 pracovníků, lze považovat její velmi široké 

výrobkové portfolio. Díky tomu dokáže uspokojit poptávku po jakémkoli výrobku, typu 

kola pro železniční vozidla. Kromě toho, ačkoli se jedná o velkého výrobce, je firma 

schopna nabídnout nejen velkosériovou výrobu, ale také reagovat i na požadavky 

malopočetných dodávek. Proto může BONATRANS GROUP participovat i na nových 

projektech a na vývoji prototypů železničních vozidel. 

 

Obrázek 28: Ukázka výrobního portfolia firmy BONATRANS GROUP 
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Obrázek 29: Ukázka výrobního portfolia firmy BONATRANS GROUP 

Stále se zvyšující nároky na bezpečnost, životnost i snižování hlučnosti. To jsou 

hlavní trendy, které se v posledních letech prosazují v oblasti nákladní dopravy. 

Tyto trendy ve svém vývojovém oddělení sleduje i společnosti BONATRANS GROUP, 

proto v roce 2014 uvedla na trh nákladní dvojkolí ESFA, které vyhovuje právě vyšším 

požadavkům na bezpečnost. Díky inovované konstrukci a speciálnímu silnovrstvému 

nátěru se zároveň snížily náklady na jeho údržbu a prodloužila se životnost. V oblasti 

osobní dopravy a lokomotiv pokračuje technologický vývoj ve stejném trendu jako 

v předchozích letech. Uplatňují se zvyšující se nároky na bezpečnost, snižování hlučnosti 

a také zvyšování komfortu jízdy celého osobního vozu. 

6.2 PŘÍSTUP K NEUSTÁLÉMU ZLEPŠOVÁNÍ 

Jak uvádí Friedrich [31], Kotler rozlišuje jen dva typy podniků – jedny, které se změní, 

a druhé, které zmizí. Ekonomické prostředí, v němž se podniky nacházejí, je tak neustále 

v pohybu a je působením mnoha rozličných faktorů. Pro udržení své tržní pozice na takto 

nově rozšířeném a hospodářsky rozvinutém trhu se zpravidla každý podnik snaží udržet 

konkurenční výhodu, příp. ji využít k další expanzi. A to je právě přístup, na kterém staví 

firma BONATRANS. 

Systémově vzato, přístup firmy BONATRANS GROUP ke zlepšování vychází 

v zásadě z příručky integrovaného systému řízení (ISŘ), kap. 8.5., s názvem „Zlepšování“, 

ve které jsou popsány (společně s normou ON č.17 -  Trvalé zlepšování) postupy a pilíře, 

o které se proces zlepšování opírá. 
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Obrázek 30: Pilíře zlepšování ve firmě BONATRANS GROUP (zdroj BONATRANS GROUP) 

Samostatnou instrukcí s názvem „Řízení procesů zlepšovacích návrhů“ je popsán 

management nakládání se zlepšovacími návrhy, které tvoří první pilíř v obrázku č. 30 

Pilíře zlepšování. Tato instrukce definuje, co je považováno za zlepšovací návrh, jakým 

způsobem se podává, resp. přihlašuje, jakým způsobem je projednáván, vyhodnocován 
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(kritéria hodnocení), a pokud je přijat, tak jakým režimem se řídí způsob odměňování, 

a na jakém právním základě. 

 

Obrázek 31: Vývojový diagram podávání (přihlašování) zlepšovacího návrhu 

Druhý pilíř se ve firmě BONATRANS, dle ON č. 117 se dělí na: 

• Projekty R&D 

• Obchodní projekty 

Třetí pilíř pak řídí metodikou projektového řízení a jde zejména o strategické 

projekty zadávané managementem firmy. 

Další samostatnou instrukcí jsou „Principy týmové práce“, která zajímavě řeší 

nejen metodiku a pravidla týmové práce, ale zároveň toto téma kombinuje a synergicky 

doplňuje o standardy „PS“, vizualizaci a Kaizen drobná zlepšování. 
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Obrázek 32: Ucelený proces zlepšování (zdroj BONATRANS GROUP) 

 

 

Obrázek 33: Vizualizace týmové tabule (zdroj BONATRANS GROUP) 
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Za další atributy procesu zlepšování jsou považovány: 

1. Monitorování procesů  

Popsáno normou ON č. 9 – Procesy ISŘ, Monitorování a řízení procesů, 

kdy každý proces má svou „procesní kartu“ a pomocí stanovených KPI je pravidelně 

měřena a auditována výkonnost procesů. 

2. Výstupy z auditů 

• zákaznických, 

• certifikačních/dozorových, 

• interních. 

Jejichž součástí jsou tzv. Doporučení (angl. Recommended), Neshody (angl. Non-

conformity) a tzv. Observed, čili něco, co není ani Neshodou ani Doporučením, ale na co 

se při příštím auditu auditoři zaměří. Uvedené výstupy chápe firma jako významný zdroj 

informací a potenciál pro zlepšování. 

3. Akční plány 

Vychází ze zjištění zákaznických auditů. 

4. 8D reporty 

Cílem je identifikovat problém, najít příčinu, stanovit vhodné akce, ověřit, že jsou 

účinné a zavést změnu do praxe. 

6.3 SROVNÁNÍ S MODELEM BEST PRACTICE 

Srovnání přístupu k neustálému zlepšování firmy BONATRANS s výsledky dotazníkové 

šetření agregované v modelu Best practice bylo provedeno formou řízeného 

strukturovaného rozhovoru (Pen and paper interview). Autor při dotazování postupoval 

otázku za otázkou podle dotazníku, přičemž respondent, v tomto případě ředitel výroby, 

na tyto otázky odpovídal. 
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Jak již bylo dříve konstatování, firma BONATRANS svou strukturou, zaměřením 

a velikostí odpovídá typické firmě z dotazníkového šetření, které bylo v rámci této práce 

realizováno. To znamená, že se jedná o průmyslový podnik s počtem zaměstnanců nad 

250, s českým managementem a českým vlastníkem. 

Tabulka 23: Výsledky srovnání pomocí řízeného rozhovoru 

č. Model Best practice Firma BONATRANS 

1. Naprostá většina firem měří produktivitu práce se 

záznamem a vyhodnocením 

ano 

2. Naprostá většina firem má zavedenu více než 2 metody 

zlepšování 

ano 

3. Jednoznačně nejvíce metod je zavedeno ve výrobě ano 

4. Většina firem se obtížně orientuje v dostupných 

metodách neustálého zlepšování, a přivítala by nástroj, 

který by podpořil správný výběr 

ne 

5. Angažovanost vedení má přímou souvislost se 

zaváděním metod neustálého zlepšování a firmy budou 

v jejich zavádění pokračovat i v nejbližším budoucnu 

ano 

6. Firmy jsou přesvědčeny, že metody neustálého 

zlepšování pomáhají významně k udržení pozice na trhu, 

jsou nástrojem vyšší efektivity, produktivity a úspory 

pracovního času 

ano 

7. Správně zvolená metoda má pozitivní vliv na zvýšení 

počtu zákazníků 

ano 

8. Zavedený systém zlepšovacích návrhů má pozitivní vliv 

na činnost podniku a je správné jej finančně odměňovat 

ano 

9. Čistota a přehlednost na pracovišti přímo souvisí 

s efektivitou a konkurenceschopností na trhu a opovažuje 

ji za významný přínos 

ano 

10. Z hlediska využívaných metod neustálého zlepšování 

jsou na prvních třech místech 

ano 

11. Z pohledu nejvyššího možného přínosu pro firmu byly 

jako nejpřísnější označeny metody 1. Týmová práce 

2. Standardizace 3. 5 x proč? 

ano* 
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12. Metoda Standardizace je považována za naprosto 

klíčovou metodu neustálého zlepšování 

ano 

13. Většina firem má zřízenou pracovní pozici, která má na 

starosti metody neustálého zlepšování 

ano 

14. Zaměstnanci v České republice nemají v sobě výraznou 

chuť a touhu zlepšovat na denní bázi 

ne 

15. Týmová práce je chápána jako významně přínosná pro 

činnost podniku 

ano 

16. Je důležité pravidelně zaměstnance školit v metodách 

neustálého zlepšování 

ano 

17. Vstupní cena spojená se zaváděním metod neustálého 

zlepšování nepřesáhne ve většině částku 300 000 Kč. 

ano 

18. Metoda neustálého zlepšování se týkají z velké míry 

zejména průmyslových podniků 

ano 

Odpovědi, které nebyly v úplné shodě s modelem 

Odpověď č. 4 

S ohledem na dosaženou úroveň zavedení metod neustálého zlepšování 

i s ohledem na možné další metody, které ale stále patří do skupiny základních, známých 

a dobře popsaných metod, jako jsou například SMED, KANBAN či JIT, nevnímá firma 

Bonatrans toto jako omezení, takže potřeba podobného nástroje není pro firmu aktuální. 

Odpověď č. 11 

Ano, ale na třetí místo firma BONATRANS řadí metodu „5S“ 

Otázka č. 14 

S tímto tvrzením vyjadřuje firma BONATRANS určitý nesouhlas, a to zejména 

z těchto důvodů: 

1. BONATRANS je firmou, která byla a je lokalizovaná (v minulosti jako součást 

koncernu Železárny Bohumín) na svoji velikost v poměrně malém městě se zhruba 

22 000 obyvatel (údaj k 1. 1. 2016). Pokud bude tento údaj přepočten na počet 

rodin a vztažen k celkovému počtu zaměstnanců BONATRANS, lze konstatovat, 
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že zhruba v každé třetí až čtvrté rodině v tomto městě je někdo zaměstnán 

ve firmě BONATRANS. Většina zaměstnanců zde pracuje 20 a více let a není 

neobvyklé, že zde pracují celé rodiny. Tyto statistiky alespoň vzdáleně ukazují 

na poměrně vysokou loajalitu a lokální příslušnost zaměstnanců, a tedy i „vnitřní 

vztah“ k firmě, kterou považují za takřka rodinnou, byť svojí velikostí rodinné 

firmě BONATRANS neodpovídá. 

2. Trh, na kterém se firma BONATRANS pohybuje, je trhem poměrně úzkým, vysoce 

specifickým, se třemi až čtyřmi globálními hráči, tudíž se jedná o trh, 

kde se konkurenti velice dobře znají a kde pouze inovace či drobná zlepšení téměř 

na denní bázi zabezpečí přežití a udržení vlastní konkurenceschopnosti. Této situaci 

i běžný zaměstnanec rozumí, a proto je zaměstnanecký přístup ke zlepšování 

na velmi dobré úrovni. 

Vyhodnocení srovnání 

Při srovnání modelového chování typického podniku s realitou firmy 

BONATRANS lze na základě provedeného výzkumu konstatovat, že firma BONATRANS 

odpovídá modelu na úrovni 89 %, což považuji za vysokou míru shody s modelem Best 

practice. Odlišnosti jsou dány úrovní interní implementace metod neustálého zlepšování, 

která bude zřejmě v každém podniku vykazovat určité odlišnosti, a specifičností lokálního 

umístění, která napomáhá vyšší míře souznění zaměstnanců s firmou, než může být běžně 

obvyklé. 

6.4 OVĚŘENÍ MODELU IMPLEMENTACE V PODNIKOVÉ PRAXI 

Cílem je ověřit životaschopnost modelu v konkrétních podmínkách společnosti 

BONATRANS GROUP. Autorský Model implementace prezentovaný v podkapitole 5.3. 

vychází z LEAN, předpokladu přechodu ze systému tlaku na systémy tahu, z nastavení 

tzv. bezporuchovosti čili odolnosti vůči chybám, zmetkům plynoucích mimo jiné 

z nepřehledného pracoviště a individualistického přístupu směrem k nastavení pokročilému 

a organizovanému. 
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Srovnání stavu implementace v BONATRANS s modelem 

Jakákoliv firma, navíc v jakémkoliv stadiu vlastní implementace metod 

neustálého zlepšování, může využít Model čtyř kvadrantů. Tento model neřeší stav 

implementace, ale řeší systematický přístup k zavádění metod neustálého zlepšování tak, 

aby firma nezačínala zaváděním metod, které jsou metodami pokročilými, v situaci, 

kdy absentuje zavedení naprosto základních metod odstraňujících chyby, plýtvání, zmetky, 

případně chaos na pracovišti. Tento stav bude předmětem srovnání. 

Aktuální situace v implementaci metod neustálého zlepšování 

Firma BONATRANS dosud systémově implementovala 4 základní metody 

zlepšování, což přesně odpovídá vypočtenému průměru zavedených metod zlepšování 

na zkoumaném vzorku průmyslových podniků. Těmito metodami jsou:  

1. týmová práce,  

2. „5S“  

3. Standardizace,  

4. Vizualizace. 

Žádné další metody aktuálně systémově zavedeny nejsou. Z toho je zřejmé, 

že firma se soustředí na bezporuchovost a naplňování strategie nulových chyb, což beze 

zbytku odpovídá a obsahově naplňuje 1. kvadrant v Modelu čtyř kvadrantů. Zároveň 

je potvrzením, že firma velikosti BONATRANS bez znalosti systematizovaného přístupu 

k zavádění metod verifikuje svým přístupem tento model. 

Metoda JIT – jako další metoda k zavedení 

Metoda JIT je typickou metodou následujícího druhého kvadrantu, tedy kvadrantu 

řešící fázi toku. BONATRANS se rozhodl již nenavyšovat počet základních metod, 

které by zřejmě ještě více podpořily strategii nulových chyb (např. Jidoka či SMED), 

ale rozhodl se (i z důvodu specifičnosti vlastní výroby) pro posun k metodám toku, 

vyvolaný vzrůstajícími požadavky ze strany zákazníků na snížení časů dodávek.  

Pro podporu tohoto rozhodnutí byl managementem firmy iniciován projekt 

s názvem „komoditní výroba“, který řešil problematiku výroby shodných, široce 
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použitelných typů výrobků na sklad v surovém stavu, s cílem uspokojit potřeby zákazníky 

výrazným zrychlením termínů dodávek. 

Z pohledu modelu 4 kvadrantů je to opět potvrzení, že nejen rozhodnutí firmy, 

ale zejména iniciace ze strany zákazníka nutí firmu zavést pokročilé metody zlepšování, 

k zajištění vlastní konkurenceschopnosti. 

Fáze implementace 

Srovnání s „Modelem jednotlivých fází implementace“ v podstatě ukazuje, 

že se firma nachází na rozhraní mezi fází implementace dvě a tři. Systémové zavádění 

metod oproti Modelu implementačních fází trvalo firmě 2-3 roky, tedy o něco déle, 

ale vzhledem k objemu produkce firmy jde stále o časy přiměřené. 

Po přechodu do fáze tři a zároveň i do kvadrantu č. 3 zatím firma o implementaci 

dalších metod strategicky neuvažuje, pokud nenastane situace na trhu, které by byla 

iniciátorem takových aktivit. Prakticky zbývá již pouze fáze 4, případně 4. kvadrant, 

a v něm případné systémové zavedení typické tahové metody, jako je Kanban. Vzhledem 

k nevýhodám, které s sebou implementace Kanbanu přináší, jako je ztráta rytmu, 

což u zakázkové výroby je značný problém, anebo skutečnosti, že v systému Kanban 

se neuplatní tolik důležitá komunikace se zákazníkem a jeho zapojení do týmu, prozatím 

firma o jeho zavedení neuvažuje. 

6.5 IDENTIFIKACE KONKRÉTNÍCH PŘÍNOSŮ 

Ve zkoumaném podniku BONATRANS se výzkum zaměřil na hledání závislosti mezi 

zavedením metod neustálého zlepšování a produktivitou.  

Jak již bylo v předchozím textu popsáno, v podniku BONATRANS byly aktuálně 

zavedeny a systémově popsány 4 metody: 

• Standardizace 

• Vizualizace 

• 5 S 

• Týmová práce 

K takto vybranému souboru metod lze jen doplnit, že metody standardizace 

a vizualizace spolu poměrně úzce souvisí a na základě zkušeností autora se jen velmi 
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zřídka vyskytují odděleně od sebe. Proto je možné tento soubor považovat za vhodně 

sestavený. 

6.5.1 SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY 

Firma BONATRANS při sledování produktivity vychází z matematického vztahu, 

kdy produktivita práce je určována množstvím produkce vyrobené za jednotku pracovní 

doby. Úroveň produktivity práce je určena poměrem množství vyrobené produkce 

Q a množstvím času spotřebovaného na jeho výrobu t. Objem výroby Q může být vyjádřen 

v jednotkách naturálních (fyzických), peněžních (Kč), pracovních (normohodiny), 

spotřebovaný čas v pracovních hodinách, dnech nebo v průměrném evidenčním počtu 

dělníků (pracovníků) za měsíc. 

Obecný vztah pro výpočet produktivity práce: 

p

Q
P

t
=  , kde                 (18) 

Pp…produktivita práce [kus . h-1], 

Q...objem výroby (výrobní produkce),  

t...spotřebovaný čas [h]. 

Implementačnímu týmu se podařilo během roku 2013 zavést první dvě metody 

(Standardizace, Vizualizace) v celém výrobním prostoru. V letech 2014 - 2015 pak byly 

zavedeny další dvě metody, metoda 5S a Týmová práce.  

Následující tabulka ukazuje vztah mezi zavedenými metodami a produktivitou. 

Detail produktivity po jednotlivých výrobních linkách je uveden v příloze. 

Tabulka 24: Vztah mezi zavedenými metodami a produktivitou 

  2013  2014  2015  2016  2017 (1.-8.) 

Použitá 

metoda NZ 

Standardizace 

Vizualizace 

  5S 

 

  Týmová 

práce 

 

  

 

  

Dosažená 

produktivita 0,613 

 

0,663 

 

0,671 

 

0,793 

 

0,785 

Meziroční % 

nárůst 

 

 

8,2 

 

 

1,2 

 

 

18,2 

 

 

-1,2 
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Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, již při postupném zavádění jednotlivých 

metod docházelo k mírnému meziročnímu nárůstu produktivity, která je graficky 

znázorněna na obrázku č. 34 s názvem: „Vývoj produktivity po zavedení metod neustálého 

zlepšování“ 

  

Obrázek 34: Vývoj produktivity po zavedení metod neustálého zlepšování 

Motivací pro měření produktivity v úseku Výroby, s vyhodnocením a záznamem - 

viz příloha č. 5, bylo:  

• potřeba získat přesný přehled o produktivitě jednotlivých pracovišť, tedy o počtu 

vyrobených kusů, hodinové produktivitě, časech odstávek pro servis, 

technologických přestávkách atd., 

• potřeba dohledu nad prací zaměstnanců, tedy (zpravidla po zavedení "přihlašování" 

k systému pomocí bezkontaktních karet nebo PINu) sledování rozdílů produktivity 

a mrtvých časů mezi jednotlivými zaměstnanci, 

• potřeba dohledu nad spotřebou energií a snaha zabránit plýtvání energetickými 

zdroji, 
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• sledování změn v produktivitě vyvolaných změnou organizačních 

opatření nebo postupů výroby, kdy elektronické sledování umožňuje postihnout 

i několikaprocentní změny velmi přesně. 

Je možno tedy konstatovat, že v průběhu 2013 – 2015 na všech výrobních 

střediscích postupně vznikla standardizovaná štíhlá pracoviště – viz obr. 35. 

 

Obrázek 35: Postup budování štíhlého pracoviště 
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6.5.2 MOŽNÉ EKONOMICKÉ DOPADY 

Na základě prokazatelného nárůstu produktivity ve spojitosti s implementací čtyř 

základních metod neustálého zlepšování se autor pokusil nastínit možný finanční efekt 

a následně zevšeobecnit ekonomický přínos jako možné obecný přínos související 

se zavedením této kombinace metod neustálého zlepšování do podnikových procesů. 

Na základě vývoje produktivity v souvislosti s postupnou implementací nástrojů 

štíhlé výroby lze vysledovat největší nárůst produktivity mezi lety 2015 -  2016, a to na 

úrovni 18 %. 

Autor se zamyslel nad následující úvahou: 

Pokud se vyjde ze vzorce měření produktivity č. 18, kdy za jednotku času je firma 

schopná v roce 2015 vyrobit 0,671 výrobku, a při skokovém nárůstu o 18 % vyrobit 0,793 

výrobku za stejnou časovou jednotku, tedy zkrátit výrobní čas o 0,122 časových jednotek, 

znamená to při produkci zhruba 180 000 výrobních kusů v produktovém mixu, možný 

nárůst výroby o 32 400 ks, což při průměrné ceně za výrobek 12 500,- Kč znamená 

hypotetický finanční dopad 405 000 000 Kč do tržeb firmy. Samozřejmě za předpokladu, 

že vše, co se vyrobí navíc, se také podaří prodat. 

  

Obrázek 36: Hypotetický dopad do tržeb spojený s nárůstem produktivity 
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Nicméně i tak je tato úvaha o možných finančních dopadech u sledované firmy 

výrazně ovlivněna velmi důležitým faktorem, a to výrobkovou skladbou, neboť prodejní 

portfolio tvoří poměrně rozmanité kusové série, a požadavky na výrobu jsou taženy 

zejména vývojem požadavků prvovýrobců celých železničních souprav. 

Z tohoto pohledu nemusí vždy nárůst produktivity vždy znamenat nárůst tržeb, 

ale může se odrazit (a toto je hlavní snahou) ve snížení výrobních časů, tedy ve schopnosti 

reagovat na stále rostoucí požadavky zákazníku na zrychlení výroby, směřující i v tomto 

odvětví k dodávkám typu „Just-in-Time“.  

Rostoucí podíl prvovýrobců, postupné snižování trhu náhradní spotřeby 

a charakter výroby nových souprav tento trend podporuje. 

Je důležité zmínit, že právě metoda JIT, na základě rozhodnutí managementu 

podniku, je zařazena jako příští, typicky „tahová“ metoda v rámci strategie přístupu 

k metodám neustálého zlepšování, což je ukázka reálné „životaschopnosti“ a konkrétního 

přínosu Modelu 4 kvadrantů a jeho uchopitelnosti v praxi.  

Z pohledu autora lze konstatovat, že není možno vidět jen ekonomickou úsporu 

či přímé dopady do tržeb v souvislosti se zavedením metod neustálého zlepšování, tomu 

autor přikládá váhu zhruba 50 %, ale zbylých 50 % znamená zajištění přežití podniku, 

přizpůsobení se rostoucím nárokům zákazníka na rychlost dodávek a neustálý boj 

s konkurencí, která tyto zvýšené požadavky plní. 

Na základě vlastního vyhodnocení vlivu všech podstatných a relevantních faktorů si autor 

dovolí zevšeobecnit uvedené zkoumání a konstatovat, že průměrný nárůst produktivity 

v průmyslovém podniku, po zavedení konkrétní sady čtyř metod neustálého zlepšování, 

a to: vizualizace, standardizace, 5 S a týmová práce, se bude pohybovat cca v rozmezí 5 - 

8 %. 

Zdůvodnění volby vybraného podniku 

Firma BONATRANS byla zvolena jako reprezentant velkých podniků, i když 

mají svá specifika a limity. Nicméně pro určité zobecnění využití modelů se jeví jako 

vhodnější a názornější než malý či střední podnik. Navíc je nutno připomenout, že aktuální 

situace je taková, že možnost podobné podrobné interní analýzy v podniku naráží 
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na značnou neochotu vedení či majitelů poskytovat jakékoliv informace či prostředí pro 

podobné výzkumy.  

Každopádně autor považuje bezpochyby za zajímavé budoucí rozpracování tohoto 

tématu směrem k malým středním podnikům a přinést nové zjištění či potvrzení praxe 

velkých podniků. 
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7. SHRNUTÍ HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ 

V této kapitole autor shrnuje podstatná zjištění a výsledky výzkumu, hodnotí a následně 

srovnává na základě vlastních zkušenosti a praxe podstatné informace s osobními 

zkušenostmi. 

7.1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ – MODEL BEST PRACTICE 

Značná část podniků má již v oblasti neustálého zlepšování relevantní zkušenosti, 

lze si tedy nejen vytvořit komplexní pohled na zkoumanou problematiku, ale především 

zkušenosti podniků mohou být inspirací pro ostatní podniky, které jsou na počátku cesty 

neustálého zlepšování. 

Z provedené analýzy dále vyplývá, že se podniky při zavádění metod neustálého 

zlepšování soustředí na konkrétní metody LEAN. Z výše uvedeného poměru je patrné, 

že se podniky na českém trhu snaží udržet na základě již vyzkoušených metod a jen nerady 

experimentují, zároveň však příliš nespoléhají na tradici a jsou si vědomy, že dlouhodobé 

konkurenceschopnosti dosáhnou jen postupným zlepšováním procesů s orientací 

na udržení spokojenosti zákazníka. Jejich cílem je mít vysoce spokojené a loajální 

zákazníky.  

Co se týče zavádění metod neustálého zlepšování do praxe, zavádění s sebou nese 

určité změny, které bude konkrétní podnik realizovat. Zavedení metod neustálého 

zlepšování má za cíl přinést úsporu finančních prostředků, avšak podniky často nejdříve 

musí vynaložit finanční částky, např. na počáteční realizaci metod neustálého zlepšování, 

na školení zaměstnanců, na zřízení pracovní pozice, která má konkrétně na starosti procesy 

neustálého zlepšování, atd.  

7.2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ – MODEL IMPLEMENTAČNÍ STRATEGIE 

Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že většina průmyslových podniků 

preferuje metody neustálého zlepšování patřící do prvního kvadrantu Implementačního 

modelu 4 kvadrantů. Těmi metodami jsou Standardizace, 5S, Vizualizace a Týmová práce. 

Tyto čtyři metody byly označeny a preferovány, ať již z hlediska znalostí či uplatnění, jako 

klíčové a nejvíce přínosné. 
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Toto zjištění je zásadní pro uplatnění Implementačního modelu, protože je zřejmé, 

že manažeři průmyslových podniků tyto 4 základní metody znají a jejich implementací 

nebude stát v cestě bariéra neznalosti či odmítání.  

Na druhé straně z výzkumu vyplynula ne malá znalost tahových a tokových 

metod, jako jsou JIT a Kanban, což ještě více zdůrazňuje potřebu znalosti jednotlivých fází 

implementace, jež nastiňuje Implementační model 4 kvadrantů, k zamezení nesprávného 

načasování a nevhodné volbě konkrétní metody v určité fázi. 

Výzkum rovněž jasně poukázal na potřebu vhodného nástroje pro podporu 

orientace v metodách neustálého zlepšování a vhodného načasování implementace.  

Ověřením platnosti modelu v konkrétních podmínkách firmy BONATRANS se na jednu 

stranu potvrdila platnost modelu, na straně druhé vyvstaly nové otázky, zda znalost 

a uplatnění těchto 4 metod zlepšování neznamená také pozvolné ukončení procesu 

zlepšování pomocí nástrojů LEAN na základě určitého uspokojení s dosaženými výsledky 

a ztrátě motivace k implementaci metod dalších.  

7.3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ – MODEL IMPLEMENTAČNÍCH FÁZÍ 

Model implementačních fází hovoří více o strategii přístupu k zavádění metod neustálého 

zlepšování, o potřebě analytické fáze a optimálních časech pro jednotlivé fáze, nutných 

k dostatečně správné implementaci jednotlivých metod neustálého zlepšování. 

Výzkum prokázal, že podniky se nad tímto tématem, ve smyslu, zda a kdy 

implementovat a zda vůbec, zamýšlejí. Bohužel stále pro necelých 20 % podniku téma 

zlepšování není prioritou, na druhé straně zhruba 60 % podniků se považuje v této oblasti 

za začátečníky anebo za organizace jen s určitou základní zkušeností. A to je potenciál pro 

jakékoli budoucí výzkumy a poradenství. 

Také tento model dává firmám určitý návod, ale stejně jako u Implementačního 

modelu 4 kvadrantů může být vysoká míra znalostí první 4 metod barierou v uplatňování 

metod dalších, a tedy i v pokračování v celém cyklu jednotlivých fází. 
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7.4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ – OVĚŘENÍ NA KONKRÉTNÍ FIRMĚ 

Možnost ověření vytvořených modelů na konkrétním podniku, který svou velikostí 

a ojedinělostí produkce patří k těm nejvýznamnějším v rámci České republiky, poskytlo 

důležitou informační platformu pro tuto práci. 

Srovnáním skutečného stavu v uplatnění metod neustálého zlepšování 

s jednotlivými modely byla ověřena platnost modelů a nalezeny a komentovány eventuální 

odchylky, které neměly zásadní dopad do potvrzení platnosti, ale bylo zajímavé 

je komentovat a hledat důvody jejich výskytu.   

7.5 CELKOVÉ SHRNUTÍ 

Hlavní přínosy této disertační práce spočívají v unikátním propojení konkrétní situace 

na trhu průmyslových podniků v tolik aktuální oblasti neustálého zlepšování a udržení 

konkurenceschopnosti, s modely, které vnášejí potřebný systém a dostatek informací pro 

manažery, jako další podpora pro strategická rozhodování a směřování podniků, ověřené 

na konkrétní organizaci. 
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8. ZÁVĚR 

Každý podnik neustále prochází většími či menšími změnami v návaznosti na dynamické 

vnější prostředí. Na některé změny je nutno reagovat s využitím správných manažerských 

rozhodovacích technik, na jiné je možno se připravit právě uplatněním a využíváním 

metod neustálého zlepšování.  

Z předloženého výzkumu plyne, že toto téma je v praxi průmyslových podniků 

určitým způsobem uchopeno, nicméně stále zůstává značná skupina větších podniků, 

které v této oblasti ještě nezačala být aktivní. A právě tímto je potvrzena aktuálnost 

předmětu výzkumu a opodstatněnost této práce. 

Předložená disertační práce měla za cíl poukázat na důležitost metod neustálého 

zlepšování z pohledu zachování konkurenceschopnosti podniku, nebo spíše „přežití“ 

v dnešním vysoce konkurenčním globálním prostředí. Na základě zmíněného průzkumu 

došlo k popisu typického podniku a jeho vztahu k uplatnění metod neustálého zlepšování. 

V práci byl představen základní metodologický postup tvorby disertační práce 

a byly vysloveny 4 hypotézy, z nichž některé se potvrdily, některé nikoliv. 

Konkrétní uchopitelný přínos výzkumných zjištění je možno rozdělit do dvou 

skupin: 

1. Pro podniky, které dosud neimplementovaly žádnou z uvedených metod neustálého 

zlepšování a uvažují o jejich budoucím zavedení. Z provedeného výzkumu 

vyplývá, že takových podniků je stále přes 20 %. 

2. Pro podniky, které již mají určitou zkušenost se zavedením metod neustálého 

zlepšování. Z provedeného výzkumu vyplývá, že takových podniků je více 

než 40 %. 

Přínos pro ad 1) 

Vhodná doporučení pro tyto podniky jsou:  

a) Využít modelu „Best practice“ jako určitého ověřeného návodu, jak přistoupit 

k neustálému zlepšování, a které nástroje využít jako první. 
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b) V rámci již probíhající implementace využít modelu 4 kvadrantů, který napomůže 

k orientaci, který nástroj je vhodný a v jaké fázi. 

Přínos pro ad 2) 

Vhodná doporučení pro tyto podniky jsou:   

a) S využitím modelu „Best practice“ zpětně srovnat úroveň a strategii přístupu 

k metodám neustálého zlepšování ve svém podniku. Identicky, jak provedené 

ověřování ve firmě BONATRANS (benchmarking). 

b) Dle fáze probíhající implementace využit modelu 4 kvadrantu jako nástroje pro 

podporu rozhodování jako metodu implementovat v následujícím období. 

Je zřejmé, že samotné metody neustálého zlepšování nevedou k úspěchu podniku. 

Záleží na zaměstnancích a manažerech, jak těchto metod využijí k získání a udržení 

konkurenceschopnosti. Lidský aspekt je u těchto metod zásadní, a proto by jej manažeři 

neměli podceňovat. Jedině motivování a správně stimulování zaměstnanci jsou zárukou, 

že metody budou správně nejen implementovány, ale zejména využívány v dlouhodobém 

časovém horizontu. Tato skutečnost je klíčová zejména při hodnocení efektivnosti 

jednotlivých metod, neboť neustálé inkrementální zlepšení se v celku projeví právě 

až v dlouhodobém časovém horizontu.  

Autor je přesvědčen, že výzkum poskytuje zajímavé poznatky a zjištění, 

avšak je nepochybné, že nenabízí vyčerpávající odpovědi na otázky spojené 

s implementací metod neustálého zlepšování. Proto autor bude ve výzkumné práci 

pokračovat. Zejména se bude orientovat na odhalování aspektů ovlivňujících přijímání 

jednotlivých metod ze strany manažerů a faktorů působících na řadové zaměstnance, které 

ovlivňují, jak tito zaměstnanci metody neustálého zlepšování vnímají a zda je přijímají 

jako nástroje zvyšující jejich výkonnost, v souvislosti s identifikovanou nevelkou chutí 

ke zlepšování. 
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Přílohy 

Příloha 1: Znění dotazníku 

Název: Výzkum využívání metod neustálého zlepšování v průmyslových podnicích 

Zadání dotazníku:  

Vážený/á respondentko/respondente, 

Obracíme se na Vás jako na člena středního a vyššího managementu firmy 

s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku. Dotazníkové šetření, jako součást 

kvantitativního výzkumu, slouží k určitému zmapování využití metod neustálého 

zlepšování v průmyslových podnicích v České republice.  

Tento dotazník je podkladem pro praktickou část doktorské disertační práce a jako 

takový je zcela anonymní a získaná data budou využita výhradně ke studijním a vědecko-

výzkumným účelům. 

Děkuji Vám za pomoc, vstřícnost a zhruba 10 min Vašeho času, stráveném při 

vyplnění dotazníku. 

 

Ing. René Pelánek, MBA 

Doktorandské studium řízení průmyslových systémů 

Institut ekonomiky a systémů řízení, HGF, VŠB-TU Ostrava 
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Příloha 2: Otázky dotazníku 

1. otázka: Počet zaměstnanců Vaší organizace zde v České republice? 

a) 250 – 500 zaměstnanců 

b) 501 – 999 zaměstnanců 

c) 1 000 – 1 499 zaměstnanců 

d) 1 500 – 2 499 zaměstnanců 

e) 2 500 a více zaměstnanců 
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2. otázka: Jaká je právní forma podnikání Vaší organizace? 

a) Společnost s ručením omezeným 

b) Akciová společnost 

c) Evropská společnost (SE) 

d) Organizační složka zahraniční firmy 

e) Ostatní 

 

  



PELÁNEK R.: „Model implementace vhodných metod neustáleného zlepšování pro 

udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ 

 

2018  194 

 

3. otázka: Jaká je převládající majetková účast ve Vaší organizaci? 

a) Ryze český kapitál 

b) Zahraniční kapitál (vlastníkem je zahraniční společnost nebo osoba) 

c) Český investiční fond 

d) Zahraniční investiční fond 
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4. otázka: Jaké národnosti je hlavní výkonný manažer Vaší organizace (CEO, generální 

ředitel, ředitel)? 

a) Čech 

b) Slovák 

c) Občan EU 

d) Národnost mimo EU 
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5. otázka: Jaké je převažující zaměření Vaší organizace v rámci průmyslového odvětví? 

a) Potravinářství 

b) Automobilový průmysl 

c) Hutnictví & strojírenství 

d) Ostatní 

e) Zpracovatelský průmysl 

f) Doprava a skladování 

g) Energetika a vodárenství 

h) Stavebnictví 

i) Těžba a dobývání 
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6. otázka: Největší část Vaší produkce směřuje: 

a) Do potravinářství 

b) Do automobilového průmyslu 

c) Ostatní 

d) Do strojírenství 

e) Do zpracovatelského průmyslu 

f) Do strojírenství & hutnictví 

g) Do energetiky a vodárenství 

h) Do papírenského průmyslu 
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7. otázka: Měříte ve své organizaci produktivitu práce? 

a) Neměříme 

b) Měříme velmi sporadicky 

c) Neumím říci 

d) Měříme poměrně často, ale nárazově 

e) Měříme pravidelně se záznamem a vyhodnocováním 
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8. otázka: Která z těchto možností „jak nejlépe přežít na současném trhu“ je Vám 

nejbližší? 

a) Mít vysoce spokojené a loajální zákazníky 

b) Neustále se zdokonalovat pomocí metod zlepšování typu LEAN 

c) Experimentovat a přicházet s novinkami a inovacemi 

d) Mít vyšší cenu na trhu, ale pouze výrobky té nejvyšší kvality 

e) Zakládat si na tradici a držet se zajetých kolejí 

f) Být vedoucí HI-TECH leader 

g) Mít nejnižší výrobní náklady i za cenu méně kvalitních výrobků 
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9. otázka: Znáte (ve smyslu: setkal/a jste se prakticky) některou z uvedených metod 

zlepšování? 

a) 5S 

b) Standardizace 

c) Týmová práce 

d) Vizuální management 

e) 5 x proč? 

f) Benchmarking 

g) JIT 

h) Poka Yoke 

i) Kaizen 

j) Kanban 

k) Six Sigma 

l) SMED 

m) 7 typů plýtvání 

n) Tok jednoho kusu 

o) Řízení úzkých míst 

p) VSM 

q) Jidoka 

r) Heijunka 
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10. otázka: Využíváte ve Vaší organizaci konkrétně některou z uvedených metod 

zlepšování? 

a) Standardizace 

b) 5S 

c) 5 x proč? 

d) Vizuální management 

e) Týmová práce 

f) Poka Yoke 

g) Benchmarking 

h) Kaizen 

i) Kanban 

j) JIT 

k) SMED 

l) Six Sigma 

m) 7 typů plýtvání 

n) VSM 

o) Tok jednoho kusu 

p) Řízení úzkých míst 

q) Jidoka 

r) Heijunka 
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11. otázka: Pokud jste označili 3 a více metod, seřaďte prosím nejméně 3 tyto metody 

a začněte tou, která je podle Vašeho názoru nejdůležitější: 

a) Standardizace  

b) Týmová práce  

c) 5x proč?  

d) 5S  

e) Poka Yoke  

f) Vizualizace  

g) Benchmarking  

h) 7 typů plýtvání  

i) JIT  

j) Six sigma  

k) Kaizen 

l) SMED 

m) Kanban  

n) VSM  

o) Tok jednoho kusu 
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12. otázka: Umíte vybrat pouze jednu metodu zlepšování z výběru, kterou považujete za 

opravdu klíčovou z hlediska jejího přínosu pro Vaši organizaci? 

a) Standardizace 

b) Týmová práce 

c) Ne či nevím 

d) 5x proč? 

e) Poka Yoke 

f) Kaizen  

g) Lean 

h) Six Sigma 

i) 7 typů plýtvání 

j) Benchmarking 

k) JIT 

l) Vizuální management 

m) SMED 

n) Ishikawa 

o) VSM 

p) 5S 

q) WCM 
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13. otázka: Pokud nemáte zavedenou žádnou z uvedených metod zlepšování, jaké jsou 

hlavní důvody: 

a) Není to pro nás priorita 

b) Uvažujeme o zavedení některé z nich v budoucnu (do 1 roku) 

c) Uvažujeme o zavedení některé z nich (do 2 let) 

d) Uvažujeme o zavedení některé z nich, ale nejdřív za 2 roky 

e) Je to v současnosti předmětem rozhodování na úrovni managementu 

f) Máme zavedené metody zlepšování 
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14. otázka: Souhlasíte s tvrzením, že správně zvolené a zavedené metody zlepšování jsou 

důležitým nástrojem k udržení konkurence schopnosti na trhu? 

a) Určitě nesouhlasím 

b) Nesouhlasím 

c) Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 

d) Souhlasím 

e) Určitě souhlasím 
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15. otázka: Co považujete z Vašeho pohledu za tu nejvyšší prioritu z hlediska udržení 

konkurenceschopnosti Vaší organizace? 

a) Neustálé zvyšování kvality 

b) Neustálé snižování výrobních nákladů 

c) Neustále nabízet nové výrobky/služby 

d) Neustále zkracovat čas nutný pro výrobu nebo logistiku 
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16. otázka: Souhlasíte s myšlenkou, že samotné zavádění metod neustálého zlepšování se 

děje většinou na příkaz „shora“ (z vyššího managementu)? 

a) Určitě nesouhlasím 

b) Nesouhlasím 

c) Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 

d) Souhlasím 

e) Určitě souhlasím 
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17. otázka: Podporujete myšlenku, že existuje příliš velký počet metod neustálého 

zlepšování a je obtížné se mezi nimi orientovat a vybrat si tu správnou? 

a) Jsem silně proti 

b) Nepodporuji 

c) Neutrálně 

d) Do určité míry podporuji 

e) Jsem silně pro 
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18. otázka: Uvítali byste nástroj podporující výběr vhodné metody zlepšování? 

a) K ničemu by nám nebyl 

b) Zřejmě ne 

c) Nevím, nemohu říci 

d) S velkou pravděpodobností bychom jej uvítali 

e) Určitě ano 
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19. otázka: Souhlasíte, že zavádění příliš mnoha metod neustálého zlepšování je na úkor 

vlastní každodenní práce? 

a) Určitě nesouhlasím 

b) Nesouhlasím 

c) Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 

d) Souhlasím 

e) Určitě souhlasím 
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20. otázka: Považujete Vaší organizaci z hlediska implementace a využívání metod 

neustálého zlepšování za: 

a) Za organizaci, ve které je zavádění metod teprve na samotném začátku 

b) Za organizaci, ve které máme určité zkušenosti se zaváděním metod neustálého 

zlepšování 

c) Za organizaci, ve které máme dostatečné zkušenosti s metodami neustálého 

zlepšování 

d) Za organizaci, která patří k mezi ty nejlepší ve svém oboru, z hlediska zavádění 

metod neustálého zlepšování 

e) Za organizaci, která je naprostou špičkou v zavádění metod neustálého zlepšování 
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21. otázka: Domníváte se, že zavedené metody neustálého zlepšování významně pomáhají 

Vaší firmě k udržení pozice na trhu? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Ano 

e) Zcela jasně 
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22. otázka: Ve kterém útvaru Vaší organizace je zavedeno nejvíce metod zlepšování? 

a) Ve výrobě 

b) V řízení a managementu 

c) V logistice a zásobování 

d) V obchodě 

e) V ekonomickém útvaru 
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23. otázka: Domníváte se, že jeden z přínosů metod neustálého zlepšování je úspora 

pracovního času? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Ano 

e) Zcela jasně 
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24. otázka: Domníváte se, že jeden z přínosů metod neustálého zlepšování je čistota 

a přehlednost na pracovišti? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Ano 

e) Zcela jasně 
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25. otázka: Domníváte se, že zavedení metod neustálého zlepšování má přímý dopad na 

úsporu počtu zaměstnanců v určitých úsecích? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Ano 

e) Zcela jasně 
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26. otázka: Domníváte se, že zavedení metod neustálého zlepšování přinese nebo přináší 

zvýšení počtu zákazníků? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Ano 

e) Zcela jasně 
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27. otázka: Souhlasíte s tvrzením, že zavedení metod neustálého zlepšování má přímý 

dopad na snížení nákladů. 

a) Určitě nesouhlasím 

b) Nesouhlasím 

c) Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 

d) Souhlasím 

e) Určitě souhlasím 
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28. otázka: Je ve Vaší organizaci zřízena pracovní pozice, která má konkrétně na starosti 

procesy neustálého zlepšování? 

a) Vůbec ne 

b) Spíše ne 

c) Neumím říci 

d) Ano, ale ta osoba není zodpovědná jen za procesy neustálého zlepšování 

e) Ano 
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29. otázka: Je pravděpodobné, že budete v blízké budoucnosti (do 24 měsíců) zavádět další 

nové metody zlepšování? 

a) Ne, vůbec 

b) Možná 

c) Neumím říci 

d) Pravděpodobně ano 

e) Určitě 
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30. otázka: Souhlasíte s domněnkou, že ve srovnání s jinými národy nemají zaměstnanci 

v České republice v sobě přirozenou chuť a touhu něco na pracovišti zlepšovat na denní 

bázi? 

a) Určitě nesouhlasím 

b) Nesouhlasím 

c) Nemohu souhlasit ani nesouhlasit 

d) Souhlasím 

e) Určitě souhlasím 
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31. otázka: Jaký přínos spatřujete konkrétně v podpoře práce v týmech? 

a) Žádný 

b) Nepatrný 

c) Nemohu posoudit 

d) Vidím přínosy 

e) Velký 
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32. otázka: Existuje ve Vaší organizaci zavedený systém „zlepšovacích návrhů“? 

a) Vůbec ne 

b) Spíše ne 

c) Neumím říci 

d) Ano, ale jedná se o nahodilý proces 

e) Ano 
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33. otázka: Jaká je převažující odměna pro pracovníka za akceptovaný zlepšovací návrh? 

a) Finanční ohodnocení v řádech ticícikorun a výše 

b) Finanční ohodnocení v řádech stokorun 

c) Neumím říci 

d) Pochvala vedoucího 

e) Nic 
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34. otázka: Můžete odhadnout dosavadní náklady na zavedení metod zlepšování? 

a) 0 - 50 000 Kč 

b) 51 - 300 000 Kč 

c) 301 - 500 000 Kč 

d) 501 - 1 000 000 Kč 

e) 1 - 2 000 000 Kč 

f) Nad 2 000 000 Kč 
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35. otázka: Je pro Vaši organizaci důležité pravidelně školit Vaše zaměstnance v metodách 

neustálého zlepšování? 

a) Ne, vůbec 

b) Zřídka, ne častěji než 1 x ročně 

c) Neumím říci 

d) Ano, určitě častěji než 1 x ročně 

e) Je to pro nás důležité, na pravidelné bázi 
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36. otázka: Domníváte se, že metody neustálého zlepšování se týkají všech průmyslových 

podniků? 

a) Určitě ne, týkají se jakéhokoliv odvětví 

b) Spíše ne 

c) Neumím říci 

d) Ano, automobilového průmyslu se to může týkat více 

e) Zcela jasně 
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Příloha 3: Vitualizační tabule v BONATRAS GROUP 
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Příloha 4: Počet podaných zlepšovacích návrhů v BONATRANS GROUP 
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Příloha 5: Sledování produktivity v BONATRANS GROUP 
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Příloha 6: Systém reportingu a vizualizace v BONATRANS GROUP 
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