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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUMMARY 

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 

 

  



MOTIVACE 

Na základě vlastního autorského zkoumání širšího kontextu v přístupu k využívání metod 

neustálého zlepšování, s využitím mé dlouholeté praxe manažera na vyšších pozicích 

v několika průmyslových podnicích, jsem vnímal určitý zájem a potřebu nástroje (modelu) 

podporující efektivní rozhodování, kdy a kterou metodu neustálého zlepšování účelně 

implementovat. 

Dalším motivátorem k vytvoření takového modelu byla 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, vhodném čase vzhledem k aktuální situaci ve výrobě, produktivitě, efektivitě 

či situaci na trhu. 

. 
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SEZNAM ZKRATEK V DISERTAČNÍ PRÁCI 

Zkratka  Vysvětlivka 

AO    Analogový objekt 

ARES     Administrativní registr ekonomických subjektů 

BRP     Business Re-engineering Process 

BSC    Balanced Scorecard 

CAPEX   Capital Expenditure 

CATI     Computer Assisted Telephone Interviewing 

CAWI     Computer Assisted Web Interviewing 

CEO    Chief executive officer 

CFA    Confirmatory Factor Analysis 

CRD    Conflict Resolution Diagram  

CRT    Current Reality Tree 

CWQC    Company Wide Quality 

ČR    Česká republika 

DMAIC   Define, Measure, Analyze, Improve and Control 

DPMO    Defects per Million Opportunities 

EFA    Exploratory Factor Analysis 

EFQM    European Foundation of Quality Management 

ESFA    European Standard Freight Wagon Axle 

EU    Evropská Unie 

FMEA    Failure Mode and Effect Analysis 

FRT     Future Reality Tree  

IBM SPSS International Business Machines Statistical Package for the 

Social Sciences 

IFA    Integrated Factors Analysis 

ISŘ     Integrovaný systém řízení 

IT    Informační technologie 

JIT    Just-in-Time 

KMO    Kaiserova - Meyerova - Olkinova míra 

KPI    Key Performance Indicators 

LM     Lean Manufacturing 



LSS     Lean Six Sigma 

MBO    Management by Objectives 

NACE  Nomenclature générale des Activités économiques dans les 

Communautés Européennes 

OKEČ     Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

PAPI     Paper Aided Personal 

PCA    Principal Component Analysis 

PDCA    Plan-Do-Check-Act 

PIN    Personal Identification Number 

PO    Podobnostní objekt 

PRT    Prerequisite Tree  

Q    Objem produkce 

QCC     Quality Circle Concept 

QM    Quality Management 

RMSEA    Root Mean Square Error of Approximation 

RVHP    Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SAD    Standardní absolutní odchylka 

SEM      Structural Equation Modeling 

SGIA     Small Gross improvement activities 

SMART   Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time specific 

SMED    Single Minute Exchange of Dies 

SS    Six Sigma 

SWOT    Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

TOC     Theory Of Constrains 

TPM    Total Productive Maintenance  

TPS    Toyota Production System 

TQC     Total Quality Control  

TQM     Total Quality Management 

TRIZ     Theory of Inventive problem solving 

TRT    Transition Tree  

VSD    Value Stream Design 

VSM     Value Stream Mapping 
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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.  

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.  

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. 

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]  
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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] 

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 1: 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. 1). 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] 

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 

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] 
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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.  

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.  

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; anebo 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.  
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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. 

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. 

Očekávané přínosy pro vědu a 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. 

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. 

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, 
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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. 

• 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. 

Cíle disertační práce 

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. 

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. 

Metodika disertační 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. 2). 
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Obrázek 2: Postup řešení disertační práce 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

PRÁCE 

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. 

Plýtvání 

Plýtvání je pojem, který je znám každému průmyslovému inženýrovi a provází 

ho každým jeho pracovním dnem. Odstraňování plýtvání 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. 

Produktivita 

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) 

Kontinuální zlepšování 

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] 
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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] 

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. 

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

Manufacturing): 

1. Mapování hodnotových toků 

2. Standardizace 

3. Vizuální management 

4. 7 typů plýtvání 
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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 

Srovnání přístupů ke zlepšování 

Výčet, jakož i přehled uvedených metod zlepšování nemá za cíl uvést 

a dopodrobna 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. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU 

Etapy výzkumného procesu 

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 

Stanovení velikosti výzkumného vzorku 

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: 

1. Stanovení cílové skupiny (rámce výzkumu) 

2. Plánování a způsob výběru respondentů 

3. Velikost výběrového souboru 

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 [31], tyto škály vznikly koncem 19. století v psychologii a odtud 

se rozšířily do dalších disciplín (sociologie, pedagogika, ekonomie).  
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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), 

• 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.  

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 testovat, musí být vyjádřena v měřitelném tvaru, tj. operacionalizována, 

tj. vyjádřena pomocí měřitelných statistických znaků. 

Modely a 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. 
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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. 

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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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. 

Ad 1.) 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. 

 Ad 2.)  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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Strukturální modelování 

Strukturální modelování (SEM) je zobecněním konfirmační faktorové 

analýzy. [14] 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. 
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4 VÝZKUMNÝ PROCES 

Tato kapitola je již věnována samotné praktické realizaci výzkumného procesu. 

Definice problémů 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. 

Sběr dat a struktura dotazníku 

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. 
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V rámci výzkumu bylo celkem osloveno 836 podniků z celé České republiky, 

což představuje cca 85 % celého základního souboru. 

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 %. 

Samotný 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. 

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. 
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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. 

Analýza a interpretace dat 

Analýza byla provedena zejména mezi podniky zaměstnávající 250-500 

zaměstnanců (58,4 %). Jedná se z větší části o podniky se zaměřením na potravinářský 

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. 
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Testování a verifikace hypotéz 

V rámci uvedeného výzkumu byly stanoveny čtyři výzkumné hypotézy. Platnost, 

resp. neplatnost těchto hypotéz byla ověřena pomocí vhodných statistických testů. 

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 %.  

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. 

Stanovení počtu faktorů 

Podle Kaiserova pravidla vychází 6 faktorů, které ale (při další analýze, která není 

v disertační práci publikována, neboť nevedla k interpretovatelným výsledkům) nevytváří 



PELÁNEK R.: „Model implementace vhodných metod neustáleného zlepšování pro 

udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků“ 
 

21 

2018 

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. Tyto byly následně optimalizovány pomocí v rámci konfirmační faktorové 

analýzy. 

Diagram optimalizovaného faktorového modelu  

 
Obrázek 3: Diagram optimalizovaného faktorového modelu 

Interpretace modelu 

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  
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5 MODELY A MODELOVÁNÍ 

Modely SEM 

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. 

Metrický model 

• 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, 

• F4 – vztah českých zaměstnanců k procesu zlepšování 

F4 =~ ot30. 

Model struktury 

Model struktury je model s latentními a manifestními proměnnými jako vstupy, 

který predikuje další latentní proměnné, které v modelu představují výstupy. 
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Obrázek 4: Navržený model struktury 

 

Do stávající definice modelu tak přibude regresní vztah: 

F4 ~ F1 + F2 

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. 

Následující obrázek představuje diagram vytvořeného SEM modelu. 

F1

F2

F3 F4
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Obrázek 5: Diagram SEM modelu 

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.  

Tabulka 11: 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. 
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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 

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. 
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Model implementace vhodné metody 

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. 

Model čtyř kvadrantů 

Níže uvedený obrázek č. 6 prezentuje model čtyř kvadrantů se stručným popisem 

jednotlivých kvadrantů: 

 

Obrázek 6: Model čtyř kvadrantů – tok implementace metod neustálého zlepšování 

Na obrázku č. 7 jsou do jednotlivých kvadrantů vloženy vhodné metody 

neustálého zlepšování, (ze sady metod, využitých v tomto výzkumu), reflektující obsah 

a smysl daného kvadrantu. 
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Obrázek 7: Model čtyř kvadrantů – vhodné metody v konkrétních kvadrantech 

Model Implementace 

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 

2. fáze - zahájení implementace (1. kvadrant, 1 rok) 

3. fáze - proces implementace (2 - 3. kvadrant, 2-3. rok) 

4. fáze - proces implementace (4. kvadrant, 3-5. rok) 

 

Obrázek 8: Fáze implementace vhodných metod do průmyslového podniku (zdroj autor) 
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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 

practice“, 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. 

Základní informace o podniku 

BONATRANS jako 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. 

Přístup k neustálému zlepšování 

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 postupy a pilíře, o které se proces zlepšování opírá. 
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Obrázek 9: 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. 
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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. 

Tabulka 22: 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 
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11. Z pohledu nejvyššího možného přínosu pro firmu byly 

jako nejpřísnější označeny metody 1. Týmová práce 

2. Standardizace 3. 5 x proč? 

ano* 

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 

 

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. 

Ověření modelu implementace v podnikové praxi 

Firma BONATRANS dosud systémově implementovala 4 základní metody 

zlepšování, což přesně odpovídá vypočtenému průměru zavedených metod zlepšování 

na zkoumaném vzorku průmyslových podniků.  

Firma se soustředí na bezporuchovost a naplňování strategie nulových chyb, 

což beze zbytku odpovídá a obsahově naplňuje 1. kvadrant v Modelu čtyř kvadrantů. 
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Zároveň je potvrzením, že firma velikosti BONATRANS verifikuje svým přístupem tento 

model. 

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. 

Identifikace konkrétních přínosů 

Z pohledu autora lze konstatovat, že není možno se soustředit 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 %. 
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7  SHRNUTÍ HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

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.  

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. 

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.  
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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.  

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. 

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 
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odchylky, které neměly zásadní dopad do potvrzení platnosti, ale bylo zajímavé 

je komentovat a hledat důvody jejich výskytu.   

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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