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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V dnešní době pro naprostou většinu firem platí, že cena nabízeného produktu je 

dána trhem a zisk těchto firem se vypočítává tak, že od ceny produktu se odečtou 

náklady na výrobu. Jelikož trh tlačí ceny produktů stále níže, firmy, které neusilují o 

neustálé snižování svých nákladových složek, končí každý rok s nižším a nižším ziskem 

až jsou nakonec převálcovány těmi, které o snižování těchto složek neustále a 

systematicky usilují. Tato bakalářská práce je proto zaměřena na optimalizaci výrobních 

činností, které je dosahováno odstraňováním všeho druhu plýtvání. Práce popisuje 

nejzákladnější druhy plýtvání a zabývá se způsobem jeho efektivního a udržitelného 

odstraňování.  

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

Nowadays for the vast majority of companies the price of the offered product is 

set by the market and the profit of those companies is calculated by deducting the 

production expenses from the price of the product. As the market pushes the prices 

downwards, companies which do not pursue the trend of decreasing the expenses, end 

up every year with lower and lower profit and finally they are run over by those who 

pursue the decrease the expenses continually and systematically. Therefore, this 

Bachelor’s thesis deals with optimalization of the production activities which is 

achieved by eliminating all different kinds of waste. The thesis describes utmost basic 

kinds of waste and presents ways of its effective and sustainable eliminating.  
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce si klade za cíl stručně popsat historii, vybrané nástroje a 

praktické uplatnění odstraňování plýtvání z výrobních činností v praxi výrobního 

závodu Parker Hannifin Industrial s.r.o. v Chomutově.  

Za metodu oprošťování výrobních činností od plýtvání jsem si zvolil Systém štíhlé 

výroby (Lean Production System), který pochází z japonské firmy Toyota, v současné 

době největší automobilky na světě.  

Z příkladů uvedených v této práci je zřejmé, že i když principy tohoto systému 

nevyžadují ke svému pochopení vyšší vzdělání ani dlouhodobou praxi, přesto je jejich 

zavádění spojeno s nemalým odporem. Největší překážka často tkví v zaběhlých 

způsobech myšlení a v podvědomém strachu ze změn. 

Bakalářská práce je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole popisuji okolnosti 

vzniku a další vývoj Systému štíhlé výroby. Plynule přecházím do druhé kapitoly, kde 

se věnuji vysvětlení vybraných nástrojů a pojmů Systému štíhlé výroby, abych je v 

následující kapitole fundovaně použil. O použití nástrojů a pojmů Systému štíhlé 

výroby pojednává třetí kapitola, která je založena na mých zkušenostech se zaváděním 

Systému štíhlé výroby do praxe. Naleznete v ní praktické způsoby odstraňování 

plýtvání na každodenní bázi. 

Klíčem k výběru praktických ukázek pro tuto bakalářskou práci pro mě byla jejich 

praktičnost, tedy jasně uchopitelný užitek z jejich zavedení do praxe. Problémy, které 

jsme řešili, se navenek projevovaly plýtváním. Aplikací nástrojů štíhlé výroby jsme 

problémy řešili a tak plýtvání odstraňovali. 
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1. Historické pozadí zrodu Systému štíhlé výroby 

Filozofie Systému štíhlé výroby (z anglického lean = štíhlý) předpokládá, že náš 

způsob života – ať už pracovního, společenského nebo domácího – si zaslouží neustálé 

zdokonalování. Je hluboko zakotven ve způsobu myšlení japonských manažerů jako 

systém, „jehož myšlení je zaměřeno na výrobní proces, ve srovnání se západním 

myšlením, zaměřeným na inovace a výsledky“. [2].  Za rozšíření povědomí o Leanu za 

hranice Japonska vděčíme zejména ropné krizi v 70. letech, která radikálně a nenávratně 

změnila mezinárodní podnikatelské prostředí, přičemž novou situaci lze charakterizovat 

následovně: 

• Prudký nárůst cen materiálů, energie a pracovní síly 

• Nadměrná kapacita výrobních zařízení 

• Zvýšená konkurence na nasycených nebo zmenšujících se trzích 

• Změna spotřebitelských hodnot a zvýšené nároky na kvalitu 

• Potřeba rychleji zavádět nové produkty 

• Potřeba snižovat hranice rentability 

Postavme nyní tuto situaci do kontrastu s tou, která jí předcházela: 

• Rychle se rozšiřující trhy 

• Spotřebitelé zaměřeni spíše na kvantitu než kvalitu 

• Dostatek zdrojů za nízké ceny 

• Názor, že úspěch novinek vynahradí slabé výkony v tradičních výrobních 

postupech 

• Management více zaměřen na zvyšování objemu prodeje než na snižování 

nákladů 

Srovnáním dvou výše uvedených diametrálně odlišných situací dospějeme 

k závěru, že bez „zeštíhlování“ není možno zůstat konkurenceschopnými.  

Koncepce „štíhlé výroby“ (neboli Lean Manufacturing) pochází z firmy Toyota, 

kde vznikla v 50. - 60. letech 20. století. Jde o alternativu k hromadné výrobě, 

v prostředí, které vyžaduje vysokou úroveň flexibility a postrádá finance na nákladné 

investice. Právě v takovém prostředí se nacházelo poválečné Japonsko. Firmy neměly 

peníze na velké investice a přitom potřebovaly dohnat a předehnat západ ve svých 

výkonech, kvalitě a zároveň schopnosti pružně reagovat na požadavky zákazníků. 

Na začátku Leanu stál pan Taiichi Ohno, vedoucí jedné výrobní linky v Toyotě. 

Roku 1947 dostal za úkol odstranit prostoje a zvýšit produktivitu. Jeho prvním nápadem 
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byla změna filozofie z „jeden pracovník = jeden konkrétní stroj/ jeden proces“ (tj. řešení 

hromadné výroby) na „jeden pracovník = více strojů/ více procesů“. Tím napomohl 2-3 

násobnému zvýšení produktivity. 

Nesporné úspěchy Japonců v oblasti Leanu nezůstaly stranou pozornosti Evropanů 

a později i Američanů. V roce 1990 došlo za účelem rozšiřování vědomostí a 

metodologie Lean k založení Lean Enterprise Institute [12].  

Jako pádný argument pro „zeštíhlování“ uvedu starý a nový způsob tvorby ceny 

výrobku (zejména v automobilovém průmyslu): 

Starý model:   Náklady    +    Zisk    =    Cena     

Nový model:   Cena    -    Náklady    =    Zisk   

 Z právě uvedeného jasně vyplývá, že v současné době je cena výrobku jasně 

dána trhem. Jediným prostředkem k dosažení zisku je tedy snižování nákladů a to 

cestou maximálního zefektivňování výrobních procesů prostřednictvím odstraňování 

plýtvání. 
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2. Použité nástroje Systému štíhlé výroby 

Systém štíhlé výroby je ve společnosti Parker Hannifin připodobněn k domu (viz 

Obr. 1). Jedná se o promyšlený systém, jehož základy, pilíře a příčný nosník, sestávají 

z metod a nástrojů Systému štíhlé výroby a nesou střechu s názvem „Nejrychleji na 

trhu, Nejvyšší jakost, Nejnižší náklady pomocí zkrácení Toku hodnot“, což je vizí a 

cílem této společnosti.   

Systém štíhlé výroby si rovněž můžeme představit jako systém, do kterého 

vstupují finance (mzdy, materiál, stroje) a lidské zdroje a jehož požadovaným výstupem 

je být s daným výrobkem co nejrychleji na trhu, dosáhnout nejvyšší jakosti výrobku a 

jeho vyrobení za cenu nejnižších nákladů pomocí zkrácení toku hodnot. 
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FINANCE LIDSKÉ ZDROJE 
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2.1. Lean Fundamentals - Základy Systému štíhlé výroby 

Níže uvedené nástroje jsou naprosto nezbytné k transformaci na Systém štíhlé 

výroby (viz zakroužkované nástroje „Lean Fundamentals“ ve spodní části Obr. 2). 

 

2.1.1. Day by Hour Tracking - Sledování cíle hodinu po hodině 

Tento plánovací a sledovací nástroj sleduje cíl hodinu po hodině každého dne dle 

přání zákazníka. Pracovníci mají na Tabuli výrobní linky (viz kapitola 2.1.6. Tracking 

Centers/ Strategy Deployment – Tabule sledování cílů/ Rozvrstvení strategie) uvedenou 

normu, kterou by měli splnit. Tato norma je velice důležitá, protože je naplánována tak, 

aby firma plnila požadavky zákazníka, za předpokladu, že proces výroby je ustálený 

(tzn. oproštěný od nekontrolovatelných prostojů a výkyvů ve výkonnosti). Zaměstnanci 

po každé pracovní hodině na Tabuli výrobní linky zapíší počet vyrobených kusů, počet 

vadných výrobků a v případě, že  zaměstnanci nesplnili normu, tak i zdůvodnění (např. 

oprava stroje, přestavba na jiný typ výrobku, úraz, nedostatek dílů pro výrobu, atd...). 

Praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kapitole 3.2. Plánování a sledování 

výsledků výroby. 
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2.1.2. Value Stream Mapping (VSM) – Mapování toku hodnot 

Jde o velmi efektivní a moderní analytický nástroj pro celkové poznání 

materiálových a informačních toků podniku. Spočívá v podrobném zobrazení všech 

procesů. Umožňuje manažerům a THP identifikovat příčiny zbytečného plýtvání (čas, 

zásoby, peníze atd.) a po podrobné analýze nastavit nový optimalizovaný stav. Mapa 

toku hodnot obsahuje dva záznamy:  

• Grafické zobrazení skutečného (tj. současného) toku hodnot od materiálových 

vstupů až po výrobek pro zákazníka. Zakreslují se materiálové i informační toky a 

rovněž tzv. „Problem Statements“ (fakta, která jsou pro daný Tok hodnot 

omezující). [9] 

• Grafické zobrazení budoucího stavu - jak by měl probíhat efektivní Tok hodnot 

včetně odpovědí na „Problem Statements“. 

 VSM umožňuje velmi rychle a efektivně měnit navržené scénáře (změna 

výrobního portfolia, používané technologie, surovin atd). Hlavními přínosy VSM jsou 

snížení nákladů, optimální nastavení mezioperačních zásob, zkrácení doby vyřízení 

objednávky, zlepšení kvality produktu a jiné. 

Abychom mohli rozpoznat, co v našem podniku lze označit za plýtvání a co 

nikoliv, potřebujeme se na produkovanou hodnotu dívat vždy očima zákazníka. 

Znamená to ptát se, zda výrobek samotný, jeho kvalita a cena, způsob a čas, kdy je 

doručen, plně (ne méně ani více) odpovídá potřebám zákazníka. Pojem zákazník přitom 

může stejně tak označovat jiný podnik i následující výrobní proces či operaci. [1]   

Celou výrobní operaci od finálního zákazníka až k dodavatelům zmapujeme tak, 

že: 

1) Výrobky rozdělíme do skupin dle podobnosti výrobních operací (soustředíme se 

na ty, které jsou vyráběny v největších sériích) 

2) Z každé skupiny vybereme reprezentativní vzorek 

3) Zjistíme přesné požadavky zákazníků a zaneseme je do Současné mapy toku 

hodnot (požadovaný počet kusů za rok)  

4) Sestavíme linii času potřebného k výrobě vybraného vzorku 

5) Identifikujeme příležitosti k odstranění plýtvání a vytvoříme Budoucí mapu toku 

hodnot se zobrazením již realizovaných příležitostí k odstranění plýtvání – nová linie 

času by měla být časově kratší, tzn. zrychlení celého procesu. [10]  
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Současná a budoucí Mapa toku hodnot viz Příloha č. 1. Praktické použití tohoto 

nástroje je popsáno v kapitole 3.2. Plánování a sledování výsledků výroby. 

2.1.3. 5S + Safety - 5S+ bezpečnost 

Cílem tohoto nástroje je založení a udržení čistého, organizovaného, bezpečného a 

efektivního pracovního místa. 5S+S se skládá ze: 

• Sortování - třídění všeho potřebného a nepotřebného 

• Stanovení organizace – uložení potřebných předmětů na svá místa pro jejich 

snadné nalezení. 

• Smetí pryč - uklidit a vyčistit své pracoviště 

• Standardizace - vytvořit standard z předchozích třech bodů (pracovní instrukce, 

vizuální kontroly atd.) 

• Snaha o disciplínu – vytvořit si návyky v dodržování pracovních postupů 

• Sledování bezpečnosti – tzv. Safety Cross neboli Bezpečnostní kříž , který slouží 

ke sledování bezpečnosti každý den v měsíci. Tyto kříže jsou vyvěšeny na 

jednotlivých Tabulích výrobních linek.  

Praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kapitole 3.1. Uložení nářadí a 

spotřebního materiálu.  

2.1.4. Visual Controls (VC) – Pomůcky vizuálního managementu 

Cílem tohoto nástroje je přehlednost. Jedná se o vizuální pomůcky, které umožňují 

rychlou a snadnou orientaci ve výrobním procesu.  

Aplikace vizuálního managementu se provádí např. na Formulářích 5S + 

Bezpečnost (viz kapitola 2.1.3. 5S + Safety - 5S + Bezpečnost) a Skill Matrix (matice 

dovednosti) (viz kapitola 2.3.3. Cross-Trained – Systematické proškolování) na 

jednotlivých Tabulích výrobních linek. Na každé Tabuli toku hodnot (viz kapitola 2.1.6. 

Tracking Centers/ Strategy Deployment – Tabule sledování cílů/ Rozvrstvení strategie) 

divize sleduje Cost Of Poor Quality (COPQ) - náklady na nekvalitu, Days of Supply 

Inventory (DSI) - Naskladněnost materiálu a Sales per Employee (S/E) - prodej na 

zaměstnance.  

VC jsou  také vizuální pomůcky, využívané oddělením kvality, jednoznačně 

určující kvalitní respektive nekvalitní komponent, dále i hotový výrobek.  Mohou to být 

rovněž fotografie nebo komponenty, podle kterých operátor jednoznačně pozná, který 
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parametr, charakteristika se na dílu kontroluje a identifikuje, co je špatný díl a co je 

dobrý díl.  

Praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kapitole 3.2. Plánování a sledování 

výsledků výroby. 

2.1.5. Standard Work/ Management Audits – Standardní  práce/ Audity 

Cílem tohoto nástroje je popsat každou pracovní aktivitu z hlediska času 

výrobního cyklu, času taktu, sekvence úkonů a specifikace minimální zásoby dílů k 

zajištění průběhu dané práce. Všechny druhy prací jsou organizovány tak, aby byl 

vytvořen efektivní sled operací bez jakéhokoli plýtvání. Takto organizovaná práce se 

označuje jako standardizovaná.  

Je nejlepší kombinací lidí a strojů, při současném užití minimálního množství 

materiálu, vybavení a prostoru. To znamená, že se zbytečně neplýtvá materiálem, chůzí 

pracovníků atp. Dodržování tohoto standardu je pravidelně auditováno managementem 

a THP výrobní jednotky. 

Použití tohoto nástroje je popsáno v kapitola 3.2. Plánování a sledování výsledků 

výroby. 

2.1.6. Tracking Centers/ Strategy Deployment – Sledování cílů/ Strategie  

Cílem tohoto nástroje je propojení dlouhodobých plánů, cílů a úkolů a dílčích 

kroků k jejich dosažení. Umožňuje snadnou orientaci v tom, jakou roli zastávají dílčí 

procesy nebo pracoviště v kontextu celé divize, podniku a celé korporace a pomáhá 

rovněž zviditelnit dosažené výsledky a výzvy, se kterými se výrobna potýká. Usnadňuje 

také proces strategického plánování.    

Aby bylo možno tento nástroj použít, je potřeba celou výrobní jednotku rozdělit 

na skupiny výrobních linek s podobnou výrobou a dále pak na jednotlivé výrobní linky.  

Pro každou z právě zmíněných úrovní se používá jedna vizualizační tabule. Site 

Tracking Centre (STC) - Tabule výrobní jednotky je pro výrobní jednotku jako takovou, 

Value Stream Tracking Centre (VSTC) - Tabule toku hodnot je pro skupinu výrobních 

linek a Team Improvement Board (TIB) - Tabule výrobní linky je pro výrobní linku. 

Plánovací a sledovací tabule jsou významnou součástí vizuálního managementu (viz 

kapitola 2.1.4. Visual Controls (VC)).  

Při plánování se pak postupuje od nejvyšší úrovně k nejnižší (od STC přes VSTC 

až k TIB) od strategických průlomových cílů se postupuje přes střednědobé plánované 
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pomocí nástroje Value Stream Mapping (kapitola 2.1.2. Value Stream Mapping (VSM) 

– Mapování toku hodnot) až k relativně krátkodobým na TIB.  

Při sledování výsledků začínáme na nejnižší úrovni aplikací nástroje Day by hour 

tracking (viz kapitola 2.1.1. Day by Hour Tracking - Sledování cíle hodinu po hodině) a 

jdeme až k té nejvyšší. Tyto údaje poté 1x měsíčně přenášíme na příslušné Tabule toku 

hodnot, kde  následně vidíme výsledky a výzvy co se týče celé skupiny výrobních linek. 

Obdobně výsledky z Tabulí toku hodnot přenášíme na Tabuli výrobní jednotky, kde 

vidíme, jak si vede výrobní jednotka jako celek. Pro záznam jiných abnormálních stavů 

v systému používáme nástroj Standard Work/ Management Audits (kapitola 2.1.5. 

Work/ Management Audits – Standardní práce/ Manažerské audity). 

U všech zadávaných úkolů se řídíme principy nástrojů Common Goals (viz 

kapitola 2.3.2. Common Goals – Jednotné cíle) a PDCA (viz kapitola 2.3.5. Plan Do 

Check Act  (PDCA) – Plánuj, dělej, kontroluj, jednej).  

Praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kapitole 3.2. Plánování a sledování 

výsledků výroby. 

2.1.7. Plan For Every Part (PFEP) – Plán pro každý komponent 

Nástroj k mapování materiálových zásob Plan For Every Part zajišťuje včasné a 

dostatečné zásobování výroby materiálem tak, aby jeho množství na skladě bylo 

optimální. Za optimální je považován stav, kdy nedochází k plýtvání penězi v podobě 

nákupu nadbytečného množství komponentů nebo k plýtvání časem v důsledku 

chybějících komponentů.  

Jedná se o detailní rozpracování každého komponentu používaného v procesu 

výroby. PFEP podporuje supermarket (sklad, kde se sledují minimální a maximální 

úrovně komponentů) a dodavatelský Pull system (viz kapitola 2.2.3. Pull system – 

Systém tažené výroby). Jde o naplánování, kolik čeho výroba potřebuje. To je pak 

dodáváno do supermarketů  a dále skladníky – zásobovači na výrobní linky. 

Praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kapitole 3.6. Zásobování výrobních 

linek. 

2.2. Just-in-Time (JIT) – Právě včas 

Cílem každého výrobního podniku je dosáhnout co nejvyššího zisku. Tento cíl 

nejlépe plní výroba, která vyrábí a dodává jen to, co je vyžadováno, přesně tehdy, kdy je 

potřeba a přesně v tom množství, ve kterém je potřeba. Z nástrojů, jejichž použití vede 
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k právě popsanému stavu, sestává levý pilíř „Domu Systému štíhlé výroby“ (viz Obr. 3) 

„Just-in-Time“ (z anglického just in time = právě včas). Níže jsou popsány některé 

z nástrojů spadajících do této kategorie. 

 

2.2.1. Takt Time Planning – Plánování taktu výroby 

Plánovací nástroj Takt Time Planning slouží k plánování výrobních kapacit dle 

současných požadavků zákazníka. Při vlastním plánování se uvádí do vzájemné relace 

Cycle Time (CC) – Čas cyklu (skutečný čas potřebný k vyrobení výrobku) a Takt Time 

(CT) – Čas taktu (čas, který nám na vyrobení jednoho výrobku dává zákazník). Pro 

výpočet TT je používán následující vzorec.  

TT  =  A * B * C * D 

E 

A … čas využitelný pro výrobu (ve dnech) za rok 

B … kolika směnný provoz 

C … doba trvání směny 

D … 1 hodina v sekundách 

E … roční poptávka zákazníka 
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(2.2.1.) 
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Příklad: Zákazník požaduje 180000 výrobků/rok. Jak dlouho by měla trvat výroba 

jednoho produktu?   

 

TT  =  250 * 3 * 7,25 * 3600   =  108 s  

180000 

 

Jedná se o 250 pracovních dnů, třísměnný provoz, jedna směna vyrábí 7,25 h (je 

zde započítáno proměření prvního kusu, oběd, úklid pracoviště na konci směny). 

Výsledkem je, že linka má na vyrobení jednoho výrobku 108 s, aby splnila 

požadavky zákazníka. Trvá-li však skutečná výroba jednoho výrobku 120 s, je zapotřebí 

změnou výrobního procesu zajistit splnění požadavků zákazníka. Toho může být 

dosaženo přidáním dalšího pracovníka na výrobní linku nebo zkrácením Cycle Time 

prostřednictvím identifikace a odstranění plýtvání, kterým je současný výrobní proces 

zatížen.  

Tento nástroj je podkladem pro použití nástroje Day by Hour Tracking (kapitola 

2.1.1. Day by Hour Tracking - Sledování cíle hodinu po hodině). 

2.2.2. Continous Flow – Nepřetržitý tok 

Continous Flow je nástroj k zajištění nepřetržitého plynulého toku materiálu, 

polotovarů, hotových výrobků a informací celým podnikem, jakožto i samotnou výrobní 

buňkou.  

Ideálním stavem je, aby se tok materiálu nezastavoval. Toho lze docílit aplikací 

metody One Piece Flow (výroba kus po kuse). Oproti výrobě po dávkách, kdy se vyrobí 

mnoho dílů, které pak čekají ve frontě na další operaci, tato metoda velmi často snižuje 

náklady na nekvalitu. Umožňuje rychlou identifikaci vady materiálu nebo chybně 

provedené operace a tím zamezení hromadné produkce vadných výrobků. [8] 

Praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kap. 3.4. Zlepšování výrobního 

procesu a 3.7. Předkládání výrobního materiálu operátorům. 

2.2.3. Pull system – Systém tažené výroby 

Vzhledem k tomu, že výroba na sklad je jedním z druhů plýtvání, divize vyrábí 

pouze na základě požadavků zákazníka. Proto je důležité, aby každý pracovník přesně 

věděl, jaký produkt a v jakém množství má v dané chvíli vyrábět. K tomuto účelu slouží 

Pull system. (z angl. pull = táhnout), který signalizuje jednotlivým výrobním operacím, 
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že je potřeba produkovat daný výrobek. Při naskladňování materiálu na výrobní linku je 

použita vzájemná kombinace metod FIFO a Kanban. FIFO (First In First Out) 

znamená, že zásoba, která přijde na výrobní linku jako první, se rovněž jako první 

spotřebovává. Kanban (japonsky Karta) funguje např. na bázi třech přepravek, z nichž 

první plná je na výrobní lince, druhá plná ve skladu a třetí prázdná buď na lince nebo ve 

skladu nebo mezi výrobní linkou a skladem. Vyprázdnění přepravky na výrobní lince je 

signálem pro její výměnu za plnou.  

Tento nástroj je podporován nástrojem PFEP (kapitola 2.1.7. Plan For Every Part 

(PFEP) – Plán pro každý komponent. Praktické použití tohoto nástroje je popsáno 

v kapitole 3.6. Zásobování výrobních linek a 3.7. Předkládání výrobního materiálu 

operátorům. 

2.2.4. Quick Changeover – Rychlá přestavba 

Ke zrychlení přestavby výrobního zařízení z výroby jednoho typu výrobku na jiný 

a tím k minimalizaci prostojů slouží nástroj Quick Changeover. 

Jedná se o umožnění rychlé výměny výrobního nástroje a příslušenství u 

výrobního zařízení, takže na stejném výrobním zařízení je možné vyrábět více různých 

výrobků. Rychlá přestavba se zavádí kvůli eliminaci zásob, zvýšení přesnosti, zvýšení 

flexibility a dodávek na čas a zlepšení jakosti.  

Praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kapitole 3.5. Rychlá změna typu 

vyráběného výrobku. 

2.3. Empowered Employees - Zplnomocnění zaměstnanci 

Dobře položené základy (Lean Fundamentals) společně se dvěma pilíři (Just-In-

Time a Jidoka – tj. japonsky kvalita) vytvářejí prostor pro správnou aplikaci nástrojů 

uvnitř domu Systému štíhlé výroby (viz Obr. 4). Jejich cílem je umožnit pracovníkům 

převzít zodpovědnost za kvalitu a objem vyráběných dílů a současně se podílet na řešení 

problémů a neustálém zlepšování. Proto se souhrnně nazývají „Empowered Employees“ 

– Zplnomocnění zaměstnanci.   
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2.3.1. Selection – Výběr 

Nástroj Selection usnadňuje výběr zaměstnanců. Jedná se o výběr operátorů na 

základě vstupního pohovoru, který mimo jiné obsahuje i manuální zkoušku zručnosti. 

Tohoto nástroje se užívá v součinnosti s nástrojem Cross – Trained (kapitola 2.3.3. 

Cross-Trained – Systematické proškolování).  

2.3.2. Common Goals – Jednotné cíle 

Nástroj Common Goals lze charakterizovat pravidlem SMART. Všechny cíle, 

které si firma stanoví, by se měly řídit tímto pravidlem. 

• Specific - specifické (každý cíl je potřeba naprosto jednoznačně definovat) 

• Meassurable - měřitelné (je nutné stanovit, jak tento cíl budeme měřit – do jaké 

míry jsme ho splnili nebo nesplnili) 

• Acceptable -  akceptovatelné (musí být aktuální, tj. v souladu s prioritami firmy a 

realistický, tzn. v souladu se zákony a předpisy a splnitelný) 

• Responsibility - odpovědnost (každý cíl musí mít určenou osobu zodpovědnou za 

jeho splnění) 

• Time - termín (každý cíl musí mít stanoven termín jeho splnění)  
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Obr. 4 Empowered Employees - Zplnomocnění zaměstnanci [10] 
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Praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kap. 3.2. Plánování a sledování 

výsledků výroby. 

2.3.3. Cross-Trained – Systematické proškolování 

Cross-Trained je metoda, kdy v rámci jedné výrobní buňky, respektive celé 

výrobní haly, se jednotliví operátoři proškolují na všechny výrobní operace, a během 

směny se v určitém časovém intervalu střídají. Tak zaručíme předcházení pracovnímu 

stereotypu a z něj plynoucí únavě a zároveň zastupitelnost na všech výrobních 

operacích výrobní buňky v případě absence některého z operátorů. Pro záznam, který 

operátor je proškolen na kterou výrobní operaci, se používá tzv. Skill Matrix - Matice 

dovedností.  

Vysvětlení tohoto pojmu a praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kapitole 

3.3. Rozvíjení dovedností zaměstnanců. 

2.3.4. Continuous Improvement – Neustálé zlepšování 

Cílem tohoto nástroje je usilovat o neustálé zlepšování výrobního procesu 

prostřednictvím tvořivých nápadů zainteresovaných pracovníků. Filozofie tohoto 

nástroje spočívá ve skutečnosti, že ti, kteří pracují s výrobními stroji a pohybují se po 

výrobních linkách, sami nejlépe vědí, kde by se dalo či je nutnost něco změnit. 

Zlepšování se děje prostřednictvím zlepšovacích návrhů. 

Praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kap. 3.4. Zlepšování výrobního 

procesu. 

2.3.5. Plan Do Check Act  (PDCA) – Plánuj, dělej, kontroluj, jednej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDCA je nástroj, pomocí něhož dosáhneme provázanosti mezi plánem a 

dosažením požadovaného stavu. Funguje jako cyklus, jehož prvním krokem je 

plánování (Plan), druhým krokem je realizace plánu (Do), třetím je kontrola (Check), 

pomocí které hodnotíme, zda bylo dosaženo plánovaného záměru. Na základě zjištění 

Obr. 5 Schéma PDCA [10] 



 22 

kontroly dojde k následnému kroku, kterým je jednání (Act). V případě neuspokojivého 

výstupu provedeme změny v plánu  a celé schéma cyklicky opakujeme až do docílení 

vyhovujícího výstupu. Pro efektivní aplikaci tohoto nástroje je nutná jeho součinnost 

s nástrojem „5 Why“ (viz kapitola 2.3.6. 5 Why – Pětkrát „Proč?“). 

Praktické použití tohoto nástroje je popsáno v kap. 3.4. Zlepšování výrobního 

procesu. 

2.3.6. 5 Why  - Pětkrát „Proč?“ 

Nástroj 5 Why (5x proč) hledá cestu ke kořeni problému. Tato metoda se využívá 

proto, abychom zjistili, kde je kořen problému a mohli efektivně provést změny k jeho 

odstranění. Tento nástroj je podkladem pro použití nástroje PDCA (kapitola 2.3.5. Plan 

Do Check Act  (PDCA) – Plánuj, dělej, kontroluj, jednej). 

Příklad: 

 

 

 

2.3.7. Eyes for Waste - Povědomí o plýtvání 

Eyes for Waste (doslova „oči zaměřené na plýtvání“) je nástrojem pro identifikaci 

plýtvání, což je předpoklad pro jeho následné odstranění.  

Při výrobě každého produktu dochází k řadě činností a využívání zdrojů, které lze 

rozdělit takto: 

Obr. 6 Schéma 5 Why [11] 
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Za plýtvání lze označit vše, co převyšuje minimální množství vybavení, materiálu, 

prostoru a času zaměstnanců, které je nezbytné k přidání hodnoty danému výrobku nebo 

službě [5]. 

Vzhledem k tomu, že k odstraňování plýtvání je nezbytná spolupráce všech 

zaměstnanců, je nutné, aby měli povědomí o potenciálních zdrojích plýtvání (Eyes for 

Waste). 

Systém štíhlé výroby rozpoznává 7 zdrojů plýtvání: 
 

1. Nadvýroba - výroba bez objednávek (plýtvání v podobě přezaměstnanosti, 

uskladňovacích a přepravních nákladů kvůli nadměrným zásobám). [4] Lidé pracují, ale 

jsou produktivní? [9] Otázky, které je potřeba si klást: Nevyrábíme více, než je potřeba 

a dříve než je potřeba? Nevyrábíme na základě předpovědi? Nejsou některé části 

výrobků nekvalitní? Nechybí nám Standard práce? Nedává nastavený proces místo 

zmetkovitosti? [5] 

2. Čekání - pracovníci čekají na stroj, nástroj, materiál či informaci kvůli poruše 

stroje, nízké kapacitě úzkého místa ve výrobě apod. [4] Otázky, které je potřeba si klást: 

Vyskytuje se v procesu jakýkoliv čas, který není trávený prací, ale čekáním na nástroj, 

surový materiál, díly, dokončení cyklu stroje apod.? [5] 

 
Činnosti a 
využívání zdrojů, 
které přidává 
hodnotu 

Činnosti a využívání 
zdrojů, které 
nepřidává hodnotu 
ale je NEZBYTNÉ 

Činnosti a využívání 
zdrojů, které 
nepřidává hodnotu a 
NENÍ NEZBYTNÉ 

Omezit  
nakolik je to možné 

Odstranit nejprve 
7 zdrojů plýtvání 

Obr. 7 Schéma rozdělení zdrojů plýtvání [4] 
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3. Pohyb dílů - přenášení rozpracované výroby na dlouhé vzdálenosti, neefektivní 

přesun materiálu či hotové výroby z/ do skladu či mezi procesy. [4] Otázky, které je 

potřeba si klást: Existuje v procesu úsilí, které je promarněno převážením surového 

materiálu, dílů nebo hotových výrobků do nebo ze skladu mezi jednotlivými procesy? 

[5] 

4. Výrobní činnosti - konání „nepotřebných operací k výrobě potřebného dílu“ 

(špatný návrh nástroje nebo výrobku). Výroba kvalitnějších výrobků, než je nezbytně 

nutné. [4] Otázky, které je potřeba si klást: Nevyrábíme ve vyšší kvalitě než je 

nezbytné, neprovádíme činnosti navíc apod.? Jsou procesy stabilní nebo se liší výrobek 

od výrobku? [5] 

5. Zásoby - nadbytek materiálu, rozpracované a hotové výroby (skrývá potíže 

s nevyváženou výrobou, pozdními dodávkami od dodavatelů, defekty, poruchy zařízení 

a dlouhými přestavbami). [4] Otázky, které je potřeba si klást: Není náš sklad surového 

materiálu, rozpracovaných dílů nebo hotových výrobků nadměrný? Nechybí nepřetržitý 

plynulý tok materiálu? Nevyskytuje se nekontrolované hromadění materiálu 

jakéhokoliv druhu namísto přítomnosti „signálů“ pro každou dodávku materiálu? [5] 

6. Pohyby (otáčení, přecházení) - jakýkoliv zbytečný pohyb, který je během 

práce zapotřebí udělat jako hledání, natahování se, skládání dílů nebo nářadí na sebe 

nebo chození. [4] Otázky, které je potřeba si klást: Nezahrnují procesy pohyby 

promarněné zvedáním, hromaděním dílů nebo zbytečným chozením? Odpovídá 

rozvržení výrobní linky (layout), nářadí a přípravky aktuálním potřebám?  Nechybí 

standard práce? [5] 

7. Zmetky - výroba nebo oprava zmetků. Oprava, přepracování, zmetky, výroba 

náhrad nebo kontrola znamená  plýtvavou manipulaci, čas a úsilí. [4] Otázky, které je 

potřeba si klást: Předchází se opravám nebo nutnosti přepracování výrobku? 

Neprojevuje se nedostatek chybě-vzdorných úprav strojů a přípravků? Je potřeba 

neustálého seřizování? Není proces podporován nedostatečnými instrukcemi a 

proškolením? [5] 

Využití tohoto nástroje lze považovat za výchozí krok štíhlé výroby, protože jeho 

prostřednictvím jsou odkrývány nedostatky aktuálně nastaveného systému. V Systému 

štíhlé výroby se snažíme o systematickou eliminaci výše uvedených plýtvání formou 

citlivé spolupráce s výrobou s cílem postupného zvyšování její efektivity.  
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3. Odstraňování plýtvání na každodenní bázi 

V této části popisuji praktické způsoby, kterými jsem se společně s dalšími THP a 

pracovníky výroby podílel na odstraňování plýtvání na divizi HFDE (Filtrace) ve 

výrobním podniku Parker Hannifin Industrial s.r.o. v Chomutově.  

Především je nutno zmínit, že veškerým změnám v oblasti odstraňování plýtvání 

předcházelo systematické proškolování THP a pracovníků výroby. Důvodem pro tento 

postup je fakt, že při provádění změn jsou věci stále v pohybu, což je pro pracovníky 

náročné, zvlášť, když jsou zvyklí na status quo. U veškerých změn v této oblasti se 

jedná o dlouhodobý, cílený a systematický proces. Nejprve jsou školeni THP (často 

zahraniční školení), kteří následně školí pracovníky výroby. V rámci školení se 

školeným staví před oči cíl a jednotlivé kroky, které k němu vedou. V tomto procesu 

jsou vždy klíčovými pojmy důslednost a spolupráce mezi THP a pracovníky výroby. 

Rovněž klíčovým je rozvíjení důvěry a dobrých vztahů. Žádné školení ani nástroj Štíhlé 

výroby totiž neposkytuje 100% návod, a proto si situace vzniklé během procesu 

zavádění změn často žádají diskuze o dalším postupu, během kterých je nezbytná zpětná 

vazba ze strany výroby. 

3.1. Uložení nářadí a spotřebního materiálu 

První oblast, na kterou jsem se zaměřil, bylo uložení nářadí a spotřebního 

materiálu na výrobních linkách. Důvodem pro upřednostnění této oblasti před ostatními 

bylo nepřehledné umístění právě uvedených předmětů. Většina jich byla umístěna 

v jednom společném prostoru, aniž by jednotlivá oddělení tohoto prostoru byla popsána 

či předměty ukládány dle určitých stanovených pravidel. V případě, že požadovaný 

předmět nebyl na „svém“ místě (místě, kde se obecně mělo za to, že by měl být), 

docházelo následným hledáním k plýtvání výrobním časem (kapitola 2.3.7. Eyes for 

Waste - Povědomí o plýtvání, bod 2.). Díky znalosti principů Štíhlé výroby jsem 

vyvinul snahu, aby každý potřebný předmět na výrobní lince měl své specifické místo. 

K dosažení výše právě uvedeného jsem použil nástroj 5S + Bezpečnost (viz kapitola 

2.1.3. 5S + Safety - 5S+ bezpečnost). Na Obr. 8 lze vidět stav před a po provedení 

změn. 
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Při realizaci uložení nářadí a spotřebního materiálu jsem postupoval dle metodiky 

nástroje 5S + Bezpečnost následujícím způsobem: 

První S - Sortování - veškeré předměty jsme rozdělili na používané a nepoužívané, 

potřebné a nepotřebné, dostatečné a nadměrné zásoby (či případně již nepoužitelné 

zásoby) a odpad.  Nepotřebné předměty jsme z linky postupně odstranili. Pro stanovení 

množství zásob spotřebního materiálu jsme určili objem, potřebný pro zajištění výroby 

v časovém období jednoho týdne. Veškeré nadlimitní zásoby byly přesunuty do 

příručního skladu.  

Druhé S – Stanovení organizace - dle frekvence používání (denně, týdně, 

měsíčně) jsme předměty s přihlédnutím k ergonomii umístili buď přímo na pracoviště, 

do jeho nejbližšího okolí anebo vně pracoviště. Přemístitelné předměty a jejich místa 

jsme popsali tak, aby bylo možno se snadno a rychle orientovat. Nepřemístitelné 

předměty (stoly, stroje apod.) jsme nepopisovali, jelikož nedochází k jejich přesunu a 

tudíž je nikdo nebude hledat jinde, než na místě pro ně obvyklém. 

Třetí S – Smetí pryč – vyčistili jsme podlahu a stroje na výrobní lince (např. 

čerpadlo na lepidlo a podlahu pod ním) a zajistili jsme dostatečné osvětlení. Výsledkem 

tohoto postupu je umožnění rychlé identifikace poruchy nebo jiného abnormálního 

stavu strojního zařízení. 

Čtvrté S - Standardizace - písemně jsme zaznamenali standard. Za standard 

považujeme to, jak bychom chtěli, aby pracoviště vypadalo. Dále jsme jasně stanovili 

Obr. 8 Před (vlevo) a po (vpravo) uspořádání skříně podle principů nástroje 
5S + Bezpečnost [autor] 
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denní, týdenní a měsíční úkoly k dosažení a udržení požadovaného stavu. Rovněž jsme 

stanovili standard v oblasti nastavení a obsluhy výrobních technologií (např. vyznačení 

nesmazatelným fixem minimální a maximální hodnoty tlaku na manometru čerpadla a 

vytvoření stručných a jednoznačných zjednodušených příručních manuálů (nejlépe 

jednoho listu formátu A4) na obsluhu stroje.  

Páté S – Snaha o disciplínu – Při zavádění nových standardů je důležitá 

pravidelná kontrola, jejímž cílem je vytvoření žádoucích pracovních návyků v dané 

oblasti. Proto jsme po stanovení standardu přistoupili k jeho auditování. V počáteční 

fázi probíhalo 1x týdně, v následné fázi 1x za 14 dní a poté, co bylo praxí dostatečně 

ověřeno, že pracovníci mají vytvořené požadované pracovní návyky, jsme přistoupili 

k auditování pouze  1x měsíčně. Audit provádí THP společně s osobou odpovědnou za 

příslušný výrobní úsek. Formulář Vyhodnocení auditu 5S + Bezpečnosti viz Příloha č. 

2. Pracovníci výroby jsou k udržování organizace ve své výrobní zóně motivováni 

odměnami. 

Bezpečnost – Při aplikaci všech výše uvedených kroků je třeba mít na zřeteli 

bezpečnost práce. Důsledkem takového postupu je přirozené zvyšování úrovně 

bezpečnosti práce. Vyrobit a prodat plný kamión byť kvalitních výrobků za cenu 

zranění, i když je léčitelné (nemluvě o zranění s trvalými následky) určitě nestojí za to. 

Vzhledem k tomu, že THP považovali za důležité jít výrobě v této oblasti 

příkladem, aplikovali jsme nástroj štíhlé výroby 5S + Bezpečnost současně s výrobou 

také v kanceláři. Prováděním auditu v kanceláři jsme pověřili pracovníky z výroby. 

Cílem tohoto kroku bylo budování důvěry mezi úsekem THP a výrobou a zvýšení 

motivace pracovníků ve výrobě prostřednictvím vykazatelnosti úseku THP.  

  

Obr. 9 Výsledky uspořádání předmětů podle systému 5S+S v kanceláři [autor] 
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3.2. Plánování a sledování výsledků výroby  

Zavedením nástroje Tracking Centers/ Strategy Deployment (viz kapitola 2.1.6 

Tracking Centers/ Strategy Deployment – Tabule sledování cílů/ Rozvrstvení strategie) 

jsme odstranili plýtvání časem (kapitola 2.3.7. Eyes for Waste - Povědomí o plýtvání, 

bod 2.) hledáním příčin prostojů, diskuzemi o tom, z jakého důvodu nebyl dosažen 

požadovaný zákaznický servis, proč určitý stroj je tolik poruchový nebo proč nebyl 

určitý nápad stále realizován.  

Nyní uvedu příklad řešení reálné situace pomocí tohoto nástroje: na Tabuli 

výrobní jednotky (Obr. 10) jsem zjistil zhoršující se trend COPQ – náklady na nekvalitu 

neboli zmetkovitost, který je jeden z klíčových ukazatelů výrobní jednotky. Z Paretova 

grafu na této tabuli bylo zřejmé, o který tok hodnot se jedná. Na úrovni konkrétního 

toku hodnot (Obr. 11) jsem opětovně na základě Paretova grafu zjistil, u které 

z výrobních linek tohoto toku je problém zmetkovitosti nejožehavější (výrobní linka A). 

Na Tabuli výrobní linky A (Obr. 12) jsem zjistil nejčastější příčinu zmetkovitosti 

(vzlínání lepidla při lepení filtrů). Tato příčina byla odstraněna (přechodně zatěžováním 

filtrů při lepení a dlouhodobě - do budoucna jsem plánoval výrobu přípravku na lepení).  

Následně jsem se dostal k výrobní lince B stejného Toku hodnot, kde byl problém 

zmetkovitosti sice méně ožehavý, i tak však vážný. Zde bylo nejčastější příčinou 

zmetkovitosti trhání filtračního materiálu ve tvářecím stroji. V tomto případě, stejně 

jako i v případě výrobní linky A byl řešením zlepšovací návrh operátorů těchto 

výrobních linek. Po realizaci těchto zlepšovacích návrhů jsem sledoval, zda provedené 

nápravné opatření bylo správné a pomohlo do stanoveného termínu zlepšit situaci 

natolik, aby zmetkovitost nepřekračovala stanovenou mez (kapitola 2.3.5. Plan Do 

Check Act  (PDCA) – Plánuj, dělej, kontroluj, jednej). Tento cíl byl rovněž stanoven 

podle zásady SMART (viz kapitola 2.3.2. Common Goals – Jednotné cíle) jelikož bylo 

jasně určeno, o kolik a do kdy je potřeba zmetkovitost snížit. 

V případě výrobní linky A nebyl efekt takový, jaký jsem očekával. Zjistil jsem to 

z Tabule výrobní linky, na které tato příčina zmetkovitosti stále zůstávala příčinou 

zmetkovitosti číslo 1. V důsledku toho nebyl vidět požadovaný rozdíl ani na Tabuli toku 

hodnot či na Tabuli výrobní jednotky. To mi potvrdilo, že je potřeba bez odkladu 

přistoupit k zadání výroby přípravku na lepení filtrů. V případě výrobní linky B efekt 

převyšoval očekávání, zlepšení se projevilo na Tabuli toku hodnot i na Tabuli výrobní 

jednotky, nebylo potřeba plánovat další akce, pouze ocenit úsilí zúčastněných.  
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Před použitím tohoto nástroje jsem neměl prostor pro viditelné zaznamenávání 

zmetkovitosti ani pro vystavení Paretova grafu k vyhodnocení jednotlivých příčin 

zmetkovitosti. Vlivem tohoto nedostatku jsem nebyl schopen vizuálně vyhodnotit 

aktuální situaci. Příčinu této nepříznivé situace jsem byl schopen odhalit a hrozící 

nebezpečí včas odvrátit pouze díky detailnímu obeznámení s aktuálním výrobním 

procesem situace. 

Díky systematickému plánování na základě aktuálního stavu klíčových ukazatelů 

se přesunulo naše úsilí z „hašení požárů“ na řešení pojmenovaných výzev, a tak 

k odstraňování plýtvání ve všech oblastech (viz kapitola 2.3.7. Eyes for Waste - 

Povědomí o plýtvání). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 11 Tabule toku hodnot 
(Úroveň Skupina výrobních linek) 
[autor] 
 

 

Obr. 10  
Tabule výrobní jednotky 
(Úroveň Výrobní jednotka) 
[autor] 

Obr. 12 Tabule výrobní linky 
(Úroveň Konkrétní výrobní linka) 
[autor] 
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3.3. Rozvíjení dovedností zaměstnanců 

 

Nástroj Cross-trained (kapitola 2.3.3. 

Cross-Trained – Systematické 

proškolování) poskytl systematickou 

odpověď na otázku dostatečného počtu 

operátorů na obsluhu jednoho specifického 

strojního zařízení. Řešili jsme problém, 

kdy na jedno složité strojní zařízení 

připadal pouze jeden vyškolený operátor. 

Tyto stroje byly dva. Při jednosměnném 

provozu by tato situace představovala 

problém pouze v případě onemocnění 

jednoho z operátorů. V našem případě však 

byl provoz dvousměnný.  Před uplatněním 

tohoto nástroje jsme situaci řešili dokonce 

tak, že jsme dvě složitá strojní zařízení 

otočili tak, aby je mohl ovládat pouze 

jeden operátor.  

Díky zavedení nástroje Cross-trained byl na obsluhu strojního zařízení zacvičen 

jeden další operátor, a to shodou okolností těsně před odchodem stávajícího operátora 

na vlastní žádost. Nyní je v zácviku další operátor na obsluhu tohoto zařízení a nástroj 

aplikujeme na další stroje a další požadované dovednosti (např. tisk zakázek, 

identifikačních štítků apod.). 

Záznam o průběhu proškolování se skládá ze třech navzájem souvisejících 

formulářů. Na prvním z nich je černou barvou vyznačen stupeň dovedností určitého 

pracovníka ve sledované oblasti na začátku hospodářského roku. Druhý formulář je 

kopií prvního, s tím, že je v něm šedou barvou vyznačen stupeň dovedností, na který je 

potřeba, aby se pracovník v dané oblasti dostal do konce hospodářského roku. Stupně 

dovedností jsou rozděleny na zaučovaný (základní dovednosti, schopen práce se 

zkušeným dohledem), zaučený (schopen samostatné práce s dočasnou podporou), 

zkušený (samostatný, zkušený a znalý) a mistr (schopen školit ostatní pracovníky). Třetí 

 

Obr. 13 Matice dovedností a plán 
školení [autor] 
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Obr. 14 Tabule 
zlepšovacích návrhů 
[autor] 
 

formulář je plán školení, způsob, jak docílit toho, aby se pracovník dostal na 

požadovanou úroveň svých dovedností.  

Nástroj Cross-trained umožňuje efektivně využívat a plánovat rozvoj  schopností 

a dovedností každého jednotlivce na základě skutečných potřeb. Tento systematický 

přístup odstraňuje plýtvání časem a penězi (kapitola 2.3.7. Eyes for Waste - Povědomí 

o plýtvání, bod 2. a 4.) ve formě školení hned všech na všechno, nikoho na nic anebo 

něčeho mezitím, avšak bez jakéhokoliv systému či plánu a aniž by pro to existovala 

reálná potřeba. Rovněž při rozvázání pracovního poměru je při hledání náhrady zřejmé, 

které dovednosti se budou u oné osoby hledat a rozvíjet.  

Aplikace tohoto nástroje se mezi pracovníky výroby setkala s veskrze kladnými 

ohlasy, kdy si pracovníci uvědomili, že se s nimi počítá a měli možnost vidět, jakým 

směrem se bude jejich zvyšování kvalifikace ubírat. V tomto nasměrování hrály velkou 

roli zkušenosti pracovníka a zejména jeho postoje.      

3.4. Zlepšování výrobního procesu 

 

Nástrojem Continuous Improvement (viz kapitola 

2.3.4. Continuous Improvement – Neustálé zlepšování) 

jsme odstranili plýtvání v podobě nevyužité tvořivosti, 

nápadů a podnětů pracovníků výroby. Slouží 

k podávání zlepšovacích návrhů typu zlepšení funkce 

strojního zařízení, úspora nákladů, zvýšení bezpečnosti 

při práci apod. Vždy se vyhodnocují náklady a přínosy 

zlepšovacího návrhu, návrh je do pěti dnů vyhodnocen a 

v rámci tabule umístěn do příslušné přihrádky. 

Navrhovatelé jsou za návrh určený k realizaci odměněni a 

velmi často se sami velkou měrou podílejí na jeho 

realizaci.  

Od začátku prvního do konce desátého měsíce roku 

2007 bylo podáno 24 zlepšovacích návrhů, z toho jich bylo 

15 realizováno, 3 zamítnuty a 6 jich čekalo na realizaci.  
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Jsem přesvědčen, že výše uvedená čísla svědčí o úspěchu tohoto nástroje. U 

operátorů samotných roste motivace podílet se na zlepšování svého pracovního 

prostředí.  

Používáním výše uvedeného nástroje jsme odstraňovali nejrůznější typy plýtvání 

(kapitola 2.3.7. Eyes for Waste - Povědomí o plýtvání, bod 1 až bod 7), dle typu 

zlepšovacího návrhu. 

 

3.5. Rychlá změna typu vyráběného výrobku 

Pomocí nástroje Quick Changeover (viz kapitola 2.2.4. Quick Changeover – 

Rychlá přestavba) se nám podařilo eliminovat plýtvání časem při změně typu 

vyráběného výrobku a přiblížit se tak zlepšení systému plánování výroby ve formě 

odstraňování plýtvání v podobě velkého množství zásob na skladě (kapitola 2.3.7. 

Eyes for Waste - Povědomí o plýtvání, bod 2. a bod 5.) 

Na níže uvedených fotografiích lze vidět příklad dvou odstraněných plýtvání ve 

formě zlepšení upínání. Na obr. 16 vidíme zlepšení, které se týká času operace i 

ergonomie. Jedná se o operaci testování, kdy je zapotřebí zaslepit otvory v testovaných 

filtrech vyráběných ve velkých sériích před jejich vložením do testeru. Původně se 

 

 

Obr. 15 Příklad realizovaného 
zlepšovacího návrhu s autorovým 
detailním nákresem realizace 
navrhovaného zlepšení (vlevo) a 
nákres na rubu formuláře 
(vpravo) [autor] 
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používal závitový zaslepovač, nově se používá rychloupínací. Čas upínání se tímto 

krokem snížil na ¼ a ergonomické podmínky byly výrazně zlepšeny.  

Ve druhém případě (Obr. 17) je potřeba při doplňování materiálu či přestavbě 

stroje na jiný typ výrobku posunovat upínací elementy. Tyto elementy byly uzpůsobeny 

pro seřizování pomocí imbusových klíčů. V praxi to znamenalo, že kdykoliv bylo 

potřeba změnit polohu upínacího elementu, odpovědný pracovník musel vzít do ruky 

imbusový klíč, zasunout jej do upínacího elementu, změnit jeho polohu a následně jej 

uklidit zpět na své místo. Níže dokumentované zlepšení spočívá v tom, že odpadá 

nutnost hledat a brát do ruky další nástroj – nástroj je již součástí upínacího elementu.  

 
 

 

3.6. Zásobování výrobních linek 

Důvodem pro zavedení pozice skladník – zásobovač bylo odstranění plýtvání 

časem v podobě čekání na komponenty a plýtvání pohybem osob, které mají vyrábět 

  

Obr. 17 Příklady zrychlení posunování upínacích elementů při doplňování 
materiálu či při přestavbě – stav A před a B po zlepšení [autor] 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

Obr. 16 Příklady zrychlení zaslepení hlav filtrů při testování – stav A před a 
B po zlepšení [autor] 
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(protože to je tím, co nejlépe umí), chozením pro materiál (kapitola 2.3.7. Eyes for 

Waste - Povědomí o plýtvání, bod 2. a 6.). Skladník – zásobovač je pozice, které 

přikládáme velkou důležitost a dosud se to ukazuje jako krok správným směrem. 

Úlohou výše uvedené pozice je, jak již bylo zmíněno, zásobování materiálem. 

Kromě včasnosti zásobování, které je samozřejmostí, je požadavkem rovněž zásobování 

v pořadí výroby dle jednotlivých objednávek (viz kapitola 2.7. Předkládání výrobního 

materiálu operátorům). Pracovníci na výše uvedených pozicích také slouží jako podpora 

operátorů co se týče tisku identifikačních štítků, průvodních dokumentů a starají se 

taktéž o vývoz hotových výrobků z výrobní linky. Aby byla činnost výše uvedených 

pracovníků měřitelná a kontrolovatelná, byly pro tyto pozice  zavedeny standardy (viz 

Příloha č. 3). Jejich činnost se řídí principy, popsanými v kapitolách 2.2.2. Continous 

Flow – Nepřetržitý tok a 2.2.3. Pull systém – Systém tažené výroby. 

Níže na Obr. 18 jsou znázorněny trasy zásobování a vývozu hotových výrobků 

z výrobních linek do prostoru expedice (jednotlivé barvy čar představují trasy 

jednotlivých výrobních linek). Na Obr. 19 je zobrazen skladník – zásobovač se 

zásobovacím vozíkem, na kterém je umístěna blíže k němu plná přepravka 

s komponenty pro výrobu a dále od něj jsou umístěny prázdné přepravky, jejichž obsah 

byl během výroby spotřebován a on je z míst vyhrazených pro prázdné přepravky a 

přepravky se zbylými komponenty na výrobní lince vyzvednul.    

 

 

 

Další výrazná redukce času potřebného pro vychystání komponent byla dosažena 

nahrazením paletových regálů podlahovými lokacemi (viz Obr. 20).  
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Obr. 18 Mapa zásobování 
jednotlivých výrobních linek [autor] 
 

Obr. 19 Foto skladníka – zásobovače se 
zásobovacím vozíkem na své trase 
[autor] 
 

 



 35 

 

Odpadla totiž nutnost používání vysokozdvižného vozíku, který bylo potřeba 

pokaždé půjčovat z vedlejší divize. Tímto krokem jsme odstranili plýtvání o velikosti až 

2/3 času potřebného pro vychystání potřebných komponent. 

Rovněž jsme se touto změnou výrazně přiblížili ke stádiu, kdy jsme schopni 

snadno vizuálně monitorovat minimální a maximální úrovně dílů na skladě a tím pádem 

používat varovné signály v případě pokročení minimální/ maximální úrovně v situaci, 

kdy skutečný stav neodpovídá stavu v systému elektronické evidence skladových zásob 

(kapitola 2.1.7. Plan For Every Part (PFEP) – Plán pro každý komponent). 

3.7. Předkládání výrobního materiálu operátorům 

Naší snahou bylo předložit materiál operátorům výroby v takové formě a pořadí, 

která by jim umožňovala pracovat co nejefektivněji. Na rozdíl od stavu, kdy si museli 

přinášet materiál sami a sami v něm rovněž udržovat systém (viz obr. 21, Výchozí stav), 

se nově o materiál starali skladníci – zásobovači, avšak otázkou zůstávalo 1) doručení 

materiálu operátorům co nejblíže (včetně uvážení ergonomického hlediska) a 2) 

v pořadí, v jakém ho budou na výrobu naplánovaných zakázek potřebovat. Bod 1) řeší 

rozložení výrobní linky – umožnění zásobování zvenčí (viz příloha č. 4) a bod 2) FIFO 

(viz kapitola 2.2.3. Pull systém – Systém tažené výroby), tzn. že operátor komponenty 

k výrobě nehledá ani nepřemýšlí, které použít, ale používá ty, které se dostanou k němu 

nejblíže.  

Pro malé a často používané komponenty (např. těsnící O-kroužky nebo igelitové 

sáčky na balení výrobků) jsme použili systém Kanban (viz kapitola 2.2.3. Pull systém – 

Systém tažené výroby). U tohoto systému je nevýhodné, že komponenty jsou stále na 

výrobní lince, i když se zrovna nepoužívají (tj. na výrobní lince není zakázka na 

výrobek, který by obsahoval dané komponenty) a zbytečně tak zabírají místo, ale 

A B 

Obr. 20 Paletové regály – Vlevo před a vpravo po odstranění plýtvání [autor] 
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vzhledem k jejich malé velikosti a častému použití převyšuje výhoda mít je na lince ve 

větším množství než varianta, kdy by skladník – zásobovač pokaždé napočítával přesný 

počet kusů pro příslušnou zakázku. 

 

 

Výchozí stav: Každý pracovník chodí do skladu pro všechny komponenty, které 

v danou chvíli k výrobě potřebuje. Rovněž veškerý výrobní materiál naskladňuje.  

Fáze 1: Zavedení pozice skladníka - zásobovače (který byl vyčleněn z výrobní 

linky), který dopravil potřebné díly pro příslušnou zakázku na jedno místo na lince, ze 

kterého si ho jednotliví dělníci dle svých potřeb odebírali.   

Fáze 2: Vytvoření prostor pro umisťování jednotlivých dílů v co nejtěsnější 

blízkosti místa, kde budou použity za použití principu FIFO tak, že díly jsou 

k jednotlivým pracovištím umisťovány do pořadí na základě objednávek v systému a ve 

stejném pořadí jsou rovněž odebírány. 

Fáze 3: Prostory vyznačené žlutou páskou na podlaze byly v rámci ergonomie 

nahrazeny FIFO spádovými regály ve snaze, aby pohyby operátorů a skladníků – 

zásobovačů byly co nejpřirozenější (aby se nemuseli pro materiál shýbat až na zem). 

1. 
2. 

3. 

 

1 
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Obr. 21 Postup při odstraňování plýtvání v oblasti předkládání výrobního 
materiálu operátorům [autor] 
 

 

Výchozí stav Fáze 1 
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Rovněž tím došlo (v porovnání s fází 2) k odstranění plýtvání cenným prostorem 

výrobní linky (viz obr. 21), který se zmenšil na polovinu a regál na kolečkách má navíc 

tu výhodu, že je mobilní, a tak je možno s výrobní linkou v případě potřeby zvětšení či 

zmenšení pružně hýbat. 

Použitím výše uvedených nástrojů jsme odstranili plýtvání pohyby dílů a osob 

(kapitola 2.3.7. Eyes for Waste - Povědomí o plýtvání, bod 3 a bod 6). 
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ZÁVĚR 

Přínosem této bakalářské práce je názorné předvedení praktického využití 

Systému štíhlé výroby. Na příkladech z každodenní praxe je ilustrováno použití 

nástrojů, které i přesto, že je pokaždé nutno je přizpůsobit místním podmínkám (druhu 

výroby, velikosti a finančním možnostem výrobní jednotky, úrovni proškolení 

zainteresovaných pracovníků atp.) fungují a jejich výsledkem je vždy zpřehlednění 

výrobního procesu a odstranění plýtvání.  

Co se výrobní jednotky Parker Hannifin Industrial s.r.o. v Chomutově, divize 

Filtrace týče, rozdíl mezi produktivitou (prodeje v Kč na zaměstnance) vykazovanou na 

začátku a konci fiskálního roku 2007, tj.  mezi 1. 7. 2006 a 30. 6. 2007 nebo také před 

započetím odstraňování plýtvání a rok poté, překračoval 10%. Z tohoto se dá soudit, že 

veškeré změny ve formě odstraňování plýtvání, které se odehrály během tohoto 

fiskálního roku způsobily nemalý 10 % nárůst produktivity.   

U každého v této práci uvedeného praktického příkladu jsem se přesvědčil, že 

k dosahování trvalých a v této práci dokladovaných výsledků v implementování 

nástrojů a principů Systému štíhlé výroby je klíčovým pojmem důslednost a dlouhodobé 

úsilí. Narážení na odpor mých kolegů vůči přijímání změn bylo běžné.  

Systém štíhlé výroby je podle mého názoru nástrojem budoucnosti úspěšného 

podnikání. Realizace projektů štíhlé výroby však vesměs představují uplatnění 

komplexních systémů změn, a proto je vždy nutné stanovit dlouhodobé cíle a 

nekompromisně se jich držet, aby dosažené změny byly trvale udržitelné a nově 

nastavený systém se nedostal zpět do starých kolejí, ale naopak se rozvíjel. 

Mně osobně praktické zkušenosti s odstraňováním plýtvání a se Systémem štíhlé 

výroby neocenitelně obohatily o nové souvislosti, které vidím mezi procesy výroby. 

Rovněž změnily můj celý způsob vnímání okolního světa. Systém, který pomáhá 

výrobní i jiné procesy zpřehledňovat, ale nesvazuje, poskytuje pevnou strukturu, přitom 

však i dovoluje, ba přímo vyžaduje tvořivost a určitou míru improvizace v rámci 

pravidel, je pro mne neodolatelnou výzvou pro můj budoucí profesní i soukromý život.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

THP   Technicko hospodářský pracovník 
 
VSM   Mapování/ mapa toku hodnot  

(více viz kapitola 2.1.2.) 
 
Tok hodnot  Tok informací, komponentů či rozpracované výroby 
 
Současná mapa  Současná podoba Toku hodnot 
toku hodnot  (více viz kapitola 2.1.2.) 
 
Budoucí mapa  Budoucí podoba Toku hodnot 
toku hodnot  (více viz kapitola 2.1.2.) 
 
VC   Visual Controls  

(viz kapitola 2.1.2.) 
 
COPQ   Cost of Poor Quality 

(viz kapitola 2.1.4.) 
 
DSI   Days of Supply Inventory 

(viz kapitola 2.1.4.) 
 
S/E   Sales per Employee 

(viz kapitola 2.1.4.) 
 
STC   Site Tracking Board 

(viz kapitola 2.1.6.) 
 
VSTC   Value Stream Tracking Board 

(viz kapitola 2.1.6.) 
 
TIB   Team Improvement Board 

(viz kapitola 2.1.6.) 
 
PFEP   Plan For Every Part 

(viz kapitola 2.1.7.) 
 
JIT   Just in Time 

(viz kapitola 2.2.) 
 
CT   Cycle Time 

(viz kapitola 2.2.1.) 
 
TT   Takt Time 

(viz kapitola 2.2.1.) 
 
PDCA   Plan Do Check Act 
   (více viz kapitola 2.3.5.) 
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FIFO   First In First Out 

(více viz kapitola 2.2.3.) 
 
Kanban  Japonsky „karta“ 

(více viz kapitola 2.2.3.) 
 
SMART  Specific Meassurable Acceptable Responsibility Time 

(více viz kapitola 2.3.2.) 
 

JDE Systém evidence skladových zásob firmy Parker Hannifin 
Industrial s.r.o. 

 
GDW Systém evidence skladových zásob jedné konkrétní dodavatelské 

firmy 
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[2] Formulář vyhodnocení auditu 5S + Bezpečnosti [autor] 

[3] Časové rozvrhy činností skladníka – zásobovače 1 a 2 [autor] 

[4] Výrobní linka před (1) a po (2) odstranění plýtvání s naznačením toku výroby 

[autor] 
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Příloha č. 2 

Formulář vyhodnocení auditu 5S + Bezpečnosti [autor] 
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Příloha č. 3 

Časové rozvrhy činností skladníka – zásobovače 1 a 2 [autor] 

 

 

Čas Činnost 

1. Kontrola a vychystání 
objemných komponentů do 
beden (jádra) 

2. Přejímka zboží a kontrola 
urgentních komponentů 

3. Naskladňování 

6:00 - 

11:00 

4. příjem do JDE 

11:00 - 11:30 oběd 

Naskladňování 

GDW - skenování štítků pro 
příjem nebo inventuru 
konsignačního skladu 

11:30 

- 

14:30 

Kontrola a úklid skladu 

 

Čas Činnost 

Kontrola a závoz komponentů 
pro linky AB a SO/IL 

6:00 - 

11:00 
Vychystávání zakázek, 
Rozvoz komponentů, 
Naskladňování nepoužitých 
komponentů dle schématu 

11:00 - 11:30 oběd 

11:30 

- 

14:30 

Vychystávání zakázek, 
Rozvoz komponentů, 
Naskladňování nepoužitých 
komponentů dle schématu 
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Příloha č. 4 

Výrobní linka před (1) a po (2) odstranění plýtvání s naznačením toku výroby [autor] 

  

 

1 

2 


