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ÚVOD 

Žijeme v tvrdé konkurenci podnikatelského prost�edí. Stejn�, jako je vyvíjen obrovský 

tlak na jednotlivce, aby se neustále zdokonaloval, je tento tlak vyvíjen i na podniky, po 

kterých se vyžaduje, aby minimalizovali náklady na výrobu, pružn� reagovaly na poptávku 

trhu a zákazníkovi nabízeli kvalitní výrobky a vysokou úrov�� dodavatelských služeb. Žijeme 

v dob�, kdy nabídka obrovsky p�evyšuje poptávku a kdy celosv�tová finan�ní krize likviduje 

jednu firmu za druhou. Firmy, které se neumí p�izp�sobit, nemají snahu nic m�nit a u�it se 

novému, nep�ežijí. Jaký je tedy recept na zdravý podnik, který je vždy jeden krok p�ed 

konkurencí?  

Odpov�dí je zlepšovat. A� už nárazov� pomocí inovace nebo neustále malými kroky. 

A práv� neustálé zlepšování je filosofií metody KAIZEN, která je tématem této bakalá�ské 

práce. KAIZEN je alfou a omegou japonského managementu a jeho podstata je jednoduchá: 

Znamená neustálé zlepšování a zdokonalování všech zam�stnanc�, od manažer� až po 

d�lníky samotné. Tato filosofie navíc nepokrývá jen pracovní oblast života, ale dá se 

aplikovat na spole�enský a osobní život jednotlivce. 

Teoretická �ást této práce vysv�tluje hlavní pojmy a systémy koncepce KAIZEN a 

poukazuje na to, v �em je západní vnímání jednotlivých pojm� jiné. Dále se zabývá rozdíly 

mezi KAIZEN a inovací a vysv�tluje, jak tato metoda vnímá problém a jak jej �eší. Protože je 

praktická �ást zam��ena na motivaci zam�stnanc� k procesu zlepšování, bude záv�r teoretické 

práce podrobn�ji v�nován problematice zlepšovatelských návrh�, motivaci a odm��ování 

zam�stnanc�.  

V praktické �ásti se nejprve v�nuji popisu spole�nosti Tyco Electronics Czech s.r.o., 

která je nadnárodní výrobní a servisní spole�ností, dále charakteristice systému zlepšovacích 

návrh� P.I.L.O.T. a analýze motivace zam�stnanc� k procesu zlepšování, kterou jsem 

provedla pomocí metody dotazníku a rozhovoru. Záv�r praktické �ásti pak obsahuje návrhy, 

které si myslím, že by motivovaly pracovníky zapojit se do procesu zlepšování. 

Hlavním d�vodem pro výb�r tématu byla nespokojenost vedení spole�nosti 

s množstvím podaných návrh� na zlepšení ze strany zam�stnanc�.  Myslím si, že toto téma je 

nesmírn� zajímavé, protože práv� v motivaci zam�stnanc�, která je hnacím motorem 

jakýchkoliv zdokonalovacích proces� lze vid�t diametrální rozdíl mezi japonskou a západní 

kulturou a rovn�ž možnou p�í�inu, pro� KAIZEN tak t�žko zako�e�uje v našich zem�pisných 
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ší�kách. Zatímco pro v�tšinu Japonc� je pojem KAIZEN p�irozený a z�ejmý a mnohdy si ani 

neuv�domují jeho p�ítomnost ve svém myšlení, postoj západních kultur je velmi �asto 

odmítavý a negativistický, aniž by v�d�ly, co tato filosofie obnáší.  

Cílem mé bakalá�ské práce je odpov�d�t na otázku, co stojí za nízkou motivací 

zam�stnanc� k podávání zlepšovatelských návrh� ve firm� TE Czech s.r.o. a navrhnout 

kroky, které by jejich motivaci pomohly zvýšit a více je tak zapojily do procesu 

zdokonalování.  Analýza  bude probíhat pomocí metody dotazníku a rozhovoru. Dotazovány 

budou vybrané skupiny zam�stnanc� z r�zných pracoviš� závodu.   
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA METODY KAIZEN 

1.1  Filosofie KAIZEN 

KAIZEN je filosofie, která p�vodn� vznikla v USA, ale její skute�ná síla byla 

objevena až v 60. letech v povále�ném Japonsku. Její název zpopularizoval Masaaki Imai a 

v p�ekladu KAIZEN znamená zm�na k lepšímu.  

KAIZEN p�edstavuje neustálé zlepšování a zdokonalování. Zdokonalování se však 

týká každého. Manažer�, �adových zam�stnanc� ale i zp�sobu života jednotlivc�. A� už život 

pracovní, spole�enský �i rodinný by se m�l zam��ovat na úsilí o neustálé zlepšování. 

V podniku se však toto úsilí nerealizuje jednorázovými inova�ními skoky, ale 

zdokonalováním i t�ch nejmenších detail�. Cestou malých krok� lze postupn� dosáhnout 

velkých zlepšení. 1 

Termín KAIZEN zast�ešuje rovn�ž �adu manažerských praktik, jako je nap�. absolutní 

kontrola kvality, kroužky kontroly kvality, systém zlepšovacích návrh�, nulová poruchovost, 

metoda práv� v�as (JIT) a �adu jiných.  

1.2 Hlavní pojmy KAIZEN  

1.2.1 KAIZEN a management 

Z pohledu KAIZEN se každá pracovní pozice skládá ze dvou složek, údržby a 

zdokonalování. Údržba se týká aktivit, zam��ených na udržování stávajících technologických, 

manažerských a pracovních standard� prost�ednictvím školení a disciplíny. Na druhé stran�

___________________________________ 
1 MAASAKI, Imai. KAIZEN. P�el. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 15-23s. ISBN 978-80-

251-1621-0 
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zdokonalování je zam��eno na �innosti, které zdokonalují stávající standardy. Práce 

zam�stnanc� je založena na standardech, které byly navrženy managementem. Zvyšování 

jednotlivých standard� je výsledkem procesu zdokonalování a jakmile je tohoto stavu 

dosaženo, je udržovacím úkolem managementu dohlížet na to, aby byly tyto standardy 

dodržovány. 
ím je pozice manažera vyšší, tím v�tší by m�l být podíl zdokonalování na jeho 

náplni práce. Co je však d�ležité a co m�žeme vid�t na obr. 1.2.1.1 je, že i �adový d�lník je 

zapojen do procesu zdokonalování. To však ost�e kontrastuje s vnímáním jednotlivých 

pracovních pozic z pohledu západních kultur, kde je na d�lníky pohlíženo jen jako na stroje a 

jsou zapojováni pouze do procesu údržby.  

Obr. 1.2.1.1 Japonské vnímání jednotlivých pracovních pozic 

 MAASAKI, Imai. KAIZEN. P�el. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 25s. ISBN 978-80-251-

1621-0 

Zdokonalování pak Japonci d�lí na KAIZEN a inovaci (obr. 1.2.1.2). Zatímco 

KAIZEN p�edstavuje každodenní drobná zlepšení, inovace je výsledkem nákladných investic 

do moderního za�ízení a nových technologií.  

Obr. 1.2.1.2 Zdokonalení rozd�lené mezi inovaci a KAIZEN 

 MAASAKI, Imai. KAIZEN. P�el. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 25s. ISBN 978-80-251-

1621-0 
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1.2.2 Proces versus výsledek 

Aby bylo dosaženo dokonalejších výsledk�, je t�eba nejprve zdokonalit procesy, které 

k nim vedou. KAIZEN je styl managementu, který je zam��en na proces a lidi, na rozdíl od 

stylu, �ist� orientovaného na výsledky. Úlohou manažera je stimulovat úsilí zam�stnanc�, aby 

zdokonalili zp�sob, jimž vykonávají svoji práci. Protože je �asto podmínkou zm�na 

v chování, vyžaduje tento styl dlouhodobou perspektivu. Mezi kritéria pro odm��ování zásluh 

v rámci tohoto stylu managementu pat�í kup�íkladu disciplína, p�ístup zam�stnanc� k práci, 

využívání pracovní doby, ú�ast a osobní nasazení, atd. Ve strategii KAIZEN jsou tato kritéria 

ozna�ována jako Kritéria P (P- z angl. process)  

Na druhé stran� stojí management, který má zájem pouze o výsledky. Tento styl 

managementu je zavedený na Západ� a klade d�raz na �ízení, výkon, výsledky a odm�ny 

(obvykle finan�ní). Hodnocení pak probíhá pomocí tzv. Kritérií R (R- z angl. result), která 

jsou lehce kvantifikovatelná a krátkodobá. Západní styl managementu klade prakticky 

výlu�n� d�raz na Kritéria R. 

1.2.3 Realizace cykl� PDCA/SDCA 

Jak již bylo v kapitole 1.2.1 �e�eno, úkolem a náplní manažera je nejen proces údržby, 

ale hlavn� proces zdokonalování. A práv� tento proces je realizován pomocí cyklu PDCA 

(angl. Plan-do-check-act). Cyklus „Plánuj, ud�lej, zkontroluj, uskute�ni“ je nástroj, jenž 

zajiš�uje kontinuitu procesu udržování a zdokonalování standard�. Tento cyklus probíhá 

neustále a znamená, že nikdy nejsme spokojeni se setrvalým stavem.2

Plan       (plánuj)           plán �inností pro dosažení cíle zdokonalení 

Do         (ud�lej)           realizace naplánovaných �inností 

Check    (zkontroluj)    kontrola prob�hlé realizace plánovaného zdokonalení 

Act    (uskute�ni)   standardizace nových postup�, které zabrání návratu do p�vodního                       

stavu 

___________________________________ 
2 MAASAKI, Imai. GEMBA KAIZEN. P�el. V. Paulíny. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 7s. ISBN 80-251-

0850-3 
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Obr 1.2.3.1 Cyklus plánuj, ud�lej, zkontroluj, uskute�ni 

MAASAKI, Imai. GEMBA KAIZEN. P�el. V. Paulíny. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 22s. ISBN 80-251-

0850-3 

Aby mohl fungovat proces PDCA, musí být jakékoli stávající procesy stabilizovány 

v procesu, který se �asto ozna�uje jako SDCA (angl. Standardize-do-check-act) neboli 

„Standardizuj, ud�lej, zkontroluj, uskute�ni.“ Cyklus SDCA tedy standardizuje stávající 

procesy zatímco PDCA ony procesy zdokonaluje. 

Obr 1.2.3.2 Cyklus standardizuj, ud�lej, zkontroluj, uskute�ni 

MAASAKI, Imai. GEMBA KAIZEN. P�el. V. Paulíny. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 23s. ISBN 80-251-

0850-3 
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1.2.4 Význam kvality v KAIZENU 

Filosofie KAIZEN �adí kvalitu vždy na první místo. V dnešní konkurenci neobstojí 

produkt nízké kvality i když bychom ho dodali na trh v nejd�íve možném termínu. KAIZEN 

usiluje o neustálé zlepšování kvality nejen ve vztahu k finálním výrobk�m, ale i k proces�m, 

které k nim vedou. 

1.2.5 Význam sb�ru dat v KAIZENU 

Aby mohl proces zdokonalování v�bec prob�hnout, musí být lokalizován problém. Pro 

jeho správné vy�ešení je nejd�íve t�eba shromáždit všechny dostupné informace a ty 

analyzovat. Problém nastává, když pot�ebná data nejsou v�bec k dispozici nebo pokud je 

s nimi nakládáno nesprávným zp�sobem. Podnik se proto musí nau�it jak data sbírat, ov��ovat 

a analyzovat. 

1.2.6 Následující výrobní proces jako zákazník 

Finálnímu výrobku p�edchází série výrobních proces�, kde mezi jednotlivými procesy 

vždy stojí dodavatel, který výrobek p�edává dál a odb�ratel, který výrobek p�ejímá. Cílem 

každého podniku by m�lo být p�edat svému kone�nému, platícímu zákazníkovi výrobek 

nejvyšší kvality. Aby tomu tak bylo, je t�eba, aby pracovníci jednotlivých výrobních proces�

chápali následující výrobní proces jako svého zákazníka a nikdy nepustili vadný díl do dalšího 

výrobního procesu. Existují tak dva druhy zákazník�: externí (na trhu) a interní (v rámci 

podniku).  

Externímu zákazníkovi se tak dostane služeb �i výrobk� nejvyšší kvality a podnik 

sníží zmetkovost a tím i náklady. 

1.3 Hlavní systémy KAIZEN  

1.3.1 Absolutní kontrola/ �ízení kvality 

Absolutní kontrola kvality (angl. total quality control TQC) je jedním z hlavních 

princip� japonského managementu. P�vodn� byla zam��ena na kontrolu procesu tvorby 

kvality a pozd�ji se vyvinula v systém zahrnující všechny aspekty �ízení, který se nyní nazývá 

absolutní �ízení kvality (angl. total quality management TQM).  

Zájmem TQC/TQM však není kvalita výrobku, jak by se mohlo zdát, ale kvalita lidí. 

Podnik m�že být konkurenceschopný pouze v p�ípad�, když bude investovat do školení 
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zam�stnanc�, kte�í pak budou rozum�t strategii zlepšování a v�d�t, jak ve svém pracovním 

prost�edí identifikovat problém, což je klí�em k produkci kvalitních výrobk�.   

Pro efektivní zavedení TQC/TQM je nezbytné, aby byl do procesu zahrnut každý 

v dané organizaci, od vrcholového managementu až po d�lníky a to ve všech firemních 

�innostech. Úloha vrcholového managementu p�i zavád�ní této metody je klí�ová,  stejn� jako 

p�íprava plánu umož�ující kontrolovat proces na základ� výsledk�, aby jej bylo možné 

zdokonalit. 

Mezi základní principy TQM pat�í princip orientace na zákazníka, princip vedení lidí a 

týmové práce, princip partnerství s dodavateli, princip rozvoje a angažovanosti lidí, princip 

orientace na procesy, princip neustálého zlepšování a inovací a princip m��itelnosti výsledk�.3  

1.3.2 Výrobní systém ,,práv� v �as“ 

Unikátní systém kontroly kvality ,,práv� v �as“ byl vyvinut Taiichim Ohnom ve 

spole�nosti Toyota a je rovn�ž znám jako systém JIT (Just In Time), výrobní systém Toyota, 

zeštíhlený výrobní systém nebo systém Kanban. 

Tento systém pro dosahování nejlepší možné kvality, náklad� a pln�ní dodávek 

produkt� a služeb je postaven na snaze odstranit všechny druhy muda (plýtvání) v rámci 

vnitropodnikových proces�. Hlavním zlem je podle Ohna nadvýroba. Jeho koncepce 

zajiš�uje, že jsou výrobky dodávány ,,práv� v �as“ podle požadavk� zákazníka (interního i 

externího), což vede k významnému poklesu množství zásob, nedokon�ené výroby i hotových 

výrobk�. Systém JIT se aplikuje hlavn� v hromadné a velkosériové výrob� a pro dosažení 

jeho cíle je t�eba široké zapojení pracovník� do procesu �ešení problém�.4 

Komunika�ním nástrojem této metody je Kanban. Kanban neboli štítek je p�ipojen ke 

specifické �ásti výrobní linky nebo krabici s díly, kde ozna�ují dodávku ur�itého množství. 

Poté co jsou všechny díly spot�ebovány, vrací se tento štítek na p�vodní místo, kde slouží 

jako záznam o provedené práci a zárove� jako objednávka dalších díl�. 

___________________________________ 
3,4 NENADÁL, Jaroslav; NOSKIEVI
OVÁ, Darja; PET�ÍKOVÁ, R�žena; PLURA, Ji�í; TOŠENOVSKÝ, Josef. 

MODERNÍ SYSTÉMY �ÍZENÍ JAKOSTI. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 29-30s.,7s. ISBN 80-7261-

071-6 
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1.3.3 Absolutní údržba výrobních prost�edk�

Pro dosažení úsp�chu v oblasti kvality, náklad� a dodávek zákazník�m nesta�í pouze 

existence systém� TQC/TQM a JIT. Stále více výrobních spole�ností klade d�raz na absolutní 

údržbu výrobních prost�edk� neboli TPM (angl. Total productive maintenance). Jeho cílem je 

maximalizace efektivity výrobního za�ízení prost�ednictvím absolutního systému preventivní 

údržby po celou dobu životnosti výrobního za�ízení.5 

TPM se týká všech zam�stnanc� v závod� a snaží se je motivovat k samostatné údržb�

prost�ednictvím kroužk� a dobrovolných aktivit. Její sou�ástí jsou prvky, jako vytvo�ení 

systému údržby, školení v oblasti základní údržby a �ešení problém� a �innosti, vedoucí 

k nulové poruchovosti na pracovišti. Prvním krokem k TPM je metoda 5S. 

1.3.4 Realizace politiky 

Proces realizace plán� v rámci koncepce KAIZEN musí vycházet vždy od 

vrcholového managementu. Ten vytvo�í nejprve dlouhodobou strategii, rozd�lenou na 

st�edn�dobé a ro�ní strategie a je d�ležité, aby m�l plán, jak tuto strategii rozší�it mezi nižší 

management až po vedoucí a d�lníky. Cíle, které byly stanoveny vrcholovým vedením jako 

abstraktní, nabývají stále konkrétn�jší a specifi�t�jší podoby, když jsou rozd�leny sm�rem 

dol�. Pokud nebude politika vrcholového vedení uvedena do praktické podoby, nebudou na ni 

pracovníci z nižších úrovní um�t reagovat.  

1.3.5 Systém zlepšovacích návrh�

Systém zlepšovacích návrh� je nedílnou sou�ástí strategie KAIZEN zam��eného na 

jednotlivce. Tento systém umož�uje d�lník�m zapojit se na svém pracovišti do programu 

KAIZEN a tímto zp�sobem sehrávat d�ležitou roli ve zvyšování standard�. Primárním cílem 

ale musí být nau�it zam�stnance podávat zlepšovací návrhy, a proto není d�ležité, aby každý 

návrh p�inesl zisk. Základem je vychovat zam�stnance ke KAIZENU, zvýšit jejich pracovní 

morálku a dosáhnout toho, aby ve své práci používali nejen ruce, ale i mozek. To je op�t 

v rozporu se západním managementem, který vidí za veškerými aktivitami jen ekonomický 

zisk a od d�lník� požaduje �ist� manuální výkon. Systému zlepšovacích návrh� bude 

v�nována samostatná kapitola 2.7. 

___________________________________ 
5 MAASAKI, Imai. GEMBA KAIZEN. P�el. V. Paulíny. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 26s. ISBN 80-

251-0850-3 
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1.3.6 �innost kroužk�

Obsahem strategie KAIZEN je i �innost zam�stnaneckých kroužk�, které jsou 

neformální, dobrovolné skupinky organizované v rámci firmy pro provád�ní specifických 

úkol� na pracovišti. Mají mnoho forem, kdy nejpopulárn�jší jsou kroužky kontroly kvality 

QC (angl. Quality circles). Vznikly v 50. letech a v Japonsku jsou základním pilí�em 

programu zlepšování kvality. Tyto malé skupiny, které mají 5 až 15 pracovník�, dobrovoln� a 

pravideln� vykonávají �innosti na zabezpe�ení kvality na pracovišti. Vedle QC existují i jiné 

kroužky, v�nující se nap�. nulové poruchovosti, údržb�, bezpe�nosti �i eliminaci plýtvání na 

pracovišti. P�ekážkou zavád�ní t�chto kroužk� je nízká zainteresovanost zam�stnanc� na 

t�chto aktivitách a odpor st�edního managementu proti delegování ur�itých rozhodovacích 

pravomocí p�ímo na d�lníky.  

1.4 KAIZEN a inovace 

Existují dva p�ístupy k pokroku: gradualistický (KAIZEN) a skokový (inovace). Pro 

japonské firmy je typický p�ístup gradualistický, západním firmám je vlastní p�ístup skokový. 

V dnešním konkuren�ním prost�edí je pak ideální, pokud dojde ve firm� k propojení obou 

t�chto p�ístup�.  

Inovace p�edstavuje zásadní zm�ny, které jsou d�sledkem technologického pokroku a 

o�ekává se od nich, že budou okamžit� viditelné. Inovace je dramatická a vyžaduje velké 

investice. Jejím opakem je KAIZEN, nenápadný a kontinuální proces pro jehož zavedení není 

t�eba rozsáhlých investic, ale �asto je pot�eba pouze zdravý rozum. KAIZEN je metoda, která 

investuje do lidí, od nichž je vyžadováno neustálé úsilí, které se kumuluje a výsledkem je 

trvalý vzestup. Inovace je naopak zam��ena na technologie a m��ítkem úsp�chu je zisk, který 

p�inese.  

V tab. 1.4.1 jsou znázorn�ny hlavní rozdíly mezi metodou KAIZEN a inovací. Pro 

zavedení KAIZEN je t�eba jen jednoduché, konven�ní techniky, jako je sedm nástroj�

kontroly kvality (Paterovi diagramy, diagramy p�í�in a následk�, histogramy, regula�ní karty, 

bodové korela�ní diagramy, grafy a kontrolní listy). Inovace vyžaduje naopak vysoce 

dokonalé a nákladné technologie.  



11 

 KAIZEN INOVACE 

1. Ú�inek Dlouhodobý a dlouhotrvající, 

ale nedramatický 

Krátkodobý, ale dramatický 

2. Tempo Malé kroky Velké kroky 

3. 
asový rámec Kontinuální a p�ír�stkový P�erušovaný a nep�ír�stkový 

4. Zm�ny Postupné a neustálé Náhlé a p�echodné 

5. Ú�ast Všichni N�kolik vybraných 

,,šampion�“ 

6. P�ístup Kolektivismus, skupinové 

úsilí, systémový p�ístup 

Drsný individualismus, 

individuální nápady a úsílí 

7. Typ zm�ny Udržování a zdokonalování P�estavba od základ�

8. Impuls Konven�ní know-how Technologické pr�lomy, 

nové vynálezy, nové teorie 

9. Praktické požadavky Minimální investice, ale 

velké úsilí na udržení 

Vysoké investice, ale málo 

úsilí na udržení 

10. Zam��ení úsilí Lidé Technologie 

11. Kritéria hodnocení Procesy a úsilí o dosažení 

lepších výsledk�

Výsledky a zisk 

12. Výhody Funguje dob�e v pomalu 

rostoucí ekonomice 

Vhodn�jší pro rychle 

rostoucí ekonomiku 

Tab. 1.4.1 Srovnání  KAIZEN a inovace 

MAASAKI, Imai. KAIZEN. P�el. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 42s. ISBN 978-80-251-

1621-0 

Protože je od inovace o�ekáván pokrok ve skocích, m�žeme pr�b�h zavedení 

jednotlivých inovací p�irovnat ke schodišti (obr.1.4.1) Tento stav je však ideální a pon�vadž 

každý inova�ní systém podléhá stabilnímu úpadku, skute�ný pr�b�h je p�esn�ji 

charakterizován na obr. 1.4.2 
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Obr.1.4.1  Ideální pr�b�h inovace 

MAASAKI, Imai. KAIZEN. P�el. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 43s. ISBN 978-80-251-

1621-0 

Obr.1.4.2  Skute�ný pr�b�h inovace 

MAASAKI, Imai. KAIZEN. P�el. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 44s. ISBN 978-80-251-

1621-0 

Zkombinujeme-li ovšem strategii inovace s metodou kontinuálních a postupných 

zlepšení, výsledkem bude mnohem efektivn�jší model. (obr.1.4.3) Nové standardy nebudou 

upadat ani nez�stanou finálními, ale budou se neustále udržovat a následn� zdokonalovat 

pomocí cyklu PDCA. Nau�it se však úsp�šn� implementovat ob� tyto metody nemusí být pro 

podnik zrovna snadné. Zatímco inovace se týká pouze vybraných jedinc� ve firm�, kte�í se 

této problematice v�nují, KAIZEN vyžaduje od managementu mnoho �asu a úsilí. Do procesu 

musí být zahrnuti všichni zam�stnanci a výsledek se nedostaví ihned.  
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Obr.1.4.3  Inovace spolu s KAIZEN 

MAASAKI, Imai. KAIZEN. P�el. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 45s. ISBN 978-80-251-

1621-0 

Úsp�šn� skloubit standardizaci a inovaci se poda�ilo firm� Toyota, která považuje oba 

tyto procesy za dv� strany téže mince a využívá standardizace, aby p�enášela inovace do 

celoorganiza�ního u�ení. Toyota je p�íkladem u�ící se organizace, která promítá inovace do 

nových standard�, stále se u�í ze svých chyb a poznatk�. 

1.5 KAIZEN a �ešení problém�

Aby mohl prob�hnout proces zlepšení, musí  existovat problém. Problémem rozumíme 

cokoliv, co p�sobí potíže interním i externím zákazník�m. Fáze p�ipušt�ní si problém� je 

st�žejní a je základním kamenem pro fungující KAIZEN. Kde není problém, neexistuje ani 

potenciál pro zlepšení.  

Japonci chápou problém jako n�co pozitivního a znamená pro n� výzvu a p�íležitost ke  

zdokonalení. Západní kultury se naopak �asto snaží problémy nevid�t, protože p�ipušt�ní si 

problému je zde chápáno jako p�iznání svého selhání.  

Management by m�l podporovat zviditel�ování problém� a u�it zam�stnance na 

problém ukázat, jakmile jej objeví. V�asné vy�ešení pak zabrání p�edání problému dál, což by 

m�lo obvykle za následek vyšší škodu. Zárove� by m�lo dojít k realizaci veškerých opat�ení, 

která by zamezila vzniku stejného problému v budoucnosti.   



14 

1.5.1 Rozd�lení práce 

Každý zam�stnanec má obvykle ve své pracovní smlouv� uveden vý�et úkon�, které 

jsou náplní jeho pracovní �innosti. Pro správné fungování KAIZEN je však nezbytné, aby 

pracovníci byli ochotni jít i za rámec �inností, uvedených ve své pracovní smlouv�. Protože 

každý proces, do n�hož je zapojen více než jeden zam�stnanec, má tzv. šedé oblasti, které 

nepat�í do popisu práce žádného zam�stnance, je d�ležité, aby pracovníci byli ochotni vyplnit 

tyto šedé oblasti a nep�ehlíželi je se slovy: ,,Pro� bych to d�lal, vždy� to nemám v popisu 

práce.“ 

1.5.2 Vztah managementu k pracovní síle 

B�hem posledních let došlo v podnicích ke zm�n� složení pracovník� od nejnižších 

pozic až po ty nejvyšší úrovn� managementu. Tato diverzita se projevuje vyšší mírou 

participace žen, p�íslušník� menšin a lidí r�zných národností. Ve stále se zmenšujícím sv�t�

vyvstala pot�eba interkulturního porozum�ní a komunikace. Práce manažera by nem�la být 

omezena pouze na jeho kancelá�, studium analýz, tabulek a graf�. M�l by si p�stovat vztah se 

svými pod�ízenými prost�ednictvím GEMBA. GEMBA znamená v japonštin� pracovišt�, 

místo, kde se vykonává daná �innost nebo proces, který chceme zlepšovat. Správný manažer 

by m�l znát provoz a pravideln� ho navšt�vovat a komunikovat s d�lníky. Jen tak mohou 

spole�n� dosáhnout cíle. 

Na motivaci pracovník�, která je typická pro Japonsko, je možné navázat i v našich 

podmínkách. Je však nezbytné, aby management zboural pomyslnou ze� mezi sebou a 

provozem. Komunikace a ochota zm�nit své chování a p�ístup je st�žejní pro správné 

fungování metody KAIZEN. Programy, které pomohou sblížení obou stran jsou nap�. tyto: 

kroužky kontroly kvality, pravidelná setkání s managementem, sout�že mezi odd�leními, 

uvád�ní vynikajících výkon�, bulletiny spole�nosti, firemní noviny atd. 

  

1.6 T�i pilí�e KAIZEN 

Správné fungování programu KAIZEN se opírá o t�i pilí�e. Ty se d�lí podle zam��ení, 

složitosti a úrovn� dosažených zlepšení takto: 

1. KAIZEN zam��ený na management 

2. KAIZEN zam��ený na skupiny 

3. KAIZEN zam��ený na jednotlivce 
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KAIZEN zam��ený na management 

První a zárove� st�žejní pilí�. I když se KAIZEN týká všech zam�stnanc� v podniku, 

management musí fungovat jako zdroj hybné síly a je soust�ed�n na nejd�ležit�jší logistické a 

strategické oblasti. Více než polovina pracovní nápln� manažera by m�la být zam��ena na 

zdokonalování. KAIZEN zam��ený na management má rovn�ž formu skupinového p�ístupu, 

jako jsou týmy KAIZEN, projek�ní týmy a týmy pro �ešení specifických úkol�.  

KAIZEN zam��ený na skupiny 

Tento druhý pilí� je realizován kroužky kontroly kvality a jinými kolektivními 

�innostmi, které jsou trvalého charakteru a využívají statistických nástroj� k �ešení problém�. 

Neustále zde probíhá cyklus PDCA, kdy �lenové tým� identifikují problém a jeho p�í�iny, ty 

analyzují, vyzkouší p�íslušná protiopat�ení a výsledkem je nový standard.  

KAIZEN zam��ený na jednotlivce 

KAIZEN zam��ený na jednotlivce je realizován prost�ednictvím zlepšovacích návrh� a 

p�edstavuje neomezené množství p�íležitostí. Zárove� je, dle mého názoru, spolu s KAIZEN 

zam��eným na management klí�ovým pilí�em pro fungování této metody. Jak již zde bylo 

n�kolikrát �e�eno, je d�ležité, aby do procesu zlepšování byli zapojeni opravdu všichni a to 

není úkol lehký. Je st�žejní, aby každý jedinec m�l pozitivní vztah ke zm�nám, 

k upozor�ování na problémy a aby m�l chu� pracovat na zdokonalování své práce. KAIZEN 

zam��ený na jednotlivce je odrazem pracovní morálky a proto je velmi d�ležité, aby 

management vychovával a vedl zam�stnance k tomu, aby o své práci a jak ji zlepšit 

p�emýšleli. Nástroji výchovy jsou pozornost, uznání a ocen�ní. Tato problematika bude 

podrobn�ji rozebrána v následující kapitole. 

1.7 Systémy zlepšovacích návrh� aneb KAIZEN zam��ený na jednotlivce 

Jak již bylo v p�edcházející kapitole nazna�eno, systém zlepšovacích návrh� je ta �ást 

KAIZEN, která se zam��uje na jednotlivce. Neexistuje jednotný vzorec, který by vysv�tloval, 

jak nejlépe zkombinovat a použít jednotlivé zlepšovací aktivity. Nicmén� systém 

zlepšovacích návrh� je st�žejní program, který by nem�l chyb�t v žádném podniku, který 

usiluje o fungující proces zlepšování.  

Systém zlepšovatelských návrh� je postaven na lidech, od kterých je o�ekávána 

pozitivní spoluú�ast na procesu zdokonalování. Podpora systému však musí p�icházet ze 

shora, vrcholový management musí mít dob�e propracovaný plán a klí�ová je rovn�ž úloha 
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p�ímého managementu, nap�. jednotlivých mistr�. Ti by m�li být chodícím zdrojem inspirace, 

podpory a motivace pro své pod�ízené. Tento systém podporuje komunikaci a úlohou 

managementu není se izolovat, ale pomáhat zam�stnanc�m s jejich problémy.  

Implementace a správné fungování je však úkol nelehký. V Japonsku je smýšlení lidí 

zcela odlišné od našich pom�r�. Lidé tam v sob� mají zabudovanou vnit�ní nespokojenost se 

sou�asným stavem a mají snahu neustále v�ci a procesy zlepšovat. Japonci pro svou firmu 

dýchají a je pro n� naprosto p�irozené neustále p�emýšlet, jak by jednotlivé �innosti 

zefektivnili. Je tudíž d�ležité, aby si lidé uv�domili, že podávání zlepšovatelských návrh�

není jen sbírání �árek, ale je to i klí� k seberealizaci a vnit�ního uspokojení z práce a tím, že se 

podílí na procesu zlepšování, zvyšují  konkurenceschopnost podniku a v kone�ném d�sledku 

to znamená i jejich výhodu v podob� zajišt�ní si svého pracovního místa. 

Nespornou výhodou tohoto systému je rovn�ž fakt, že zlepšení p�icházejí od 

pracovník� ve výrob�, tedy p�ímo z ohniska problému. Manažer t�žko p�ijde s konkrétním 

zlepšením ur�itého procesu, pokud mu v�bec nerozumí a chybí mu znalosti lidí z provozu. 

Firma tak rovn�ž ušet�í náklady, které by musela vynaložit na najmutí externích pracovník�, 

kte�í by se zam��ovali na hledání a �ešení problém�. Ta samá práce m�že být efektivn�ji 

zabezpe�ena samotnými zam�stnanci, což má ješt� jednu dosti podstatnou výhodu. Pracovník, 

který se sám podílel na vy�ešení ur�itého problému, bude zm�ny, které sebou zavedení 

nového standardu nese, vnímat pozitivn� a dodržovat je. 

Pro správné fungování systému zlepšovatelských návrh� je zásadní p�ístup. Manaže�i 

se nesmí zam��ovat jen na ekonomický efekt jednotlivých zlepšovacích návrh�, ale musí se 

zam��it na proces. Je d�ležité, aby nau�ili zam�stnance návrhy podávat a aby každému 

zlepšení byla v�nována pozornost. Cílem správného fungování systému je nejen ušet�it �as, 

náklady a zvýšit produktivitu, ale rovn�ž zvýšit bezpe�nost práce, usnadnit ji a odstranit z ní 

nep�íjemné prvky.  

1.7.1 Jednotlivé fáze implementace systému zlepšovacích návrh�

Zam�stnanci, kte�í byli zvyklí používat ke své práci jen své ruce, neza�nou ze dne na 

den zapojovat i mozek. Aby byl využit jejich vnit�ní potenciál, je t�eba v�novat dostatek �asu 

jednotlivým fázím implementace systému zlepšování a žádnou nevynechat.6  Management  

___________________________________ 
6 KOŠTURIAK, Ján; FROLÍK, Zbyn�k. ŠTÍHLÝ A INOVATIVNÍ PODNIK. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 

2006. 132s. ISBN 80-86851-38-9 
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rovn�ž nesmí systém jednoduše n�kde p�evzít a doufat, že bude fungovat. Musí se do n�j 

aktivn� zapojovat, komunikovat s pod�ízenými a motivovat je. 

První fáze je zam��ena na to, aby se lidé za�ali dívat kolem sebe otev�enýma o�ima, 

což jim umožní vid�t problémy. I když se v této fázi ješt� p�ímo nepodílí na jejich �ešení, 

za�nou na n� upozor�ovat a to nastartuje proces zm�ny jejich p�ístupu. Z pasivních 

zam�stnanc� se stanou aktivní. 

Druhá fáze má za úkol zapojit co nejv�tší po�et zam�stnanc� do podávání 

zlepšovatelských návrh�. Cílem je, aby si lidé proces osvojili a zažili. V této fázi tudíž 

nerozhoduje až tak kvalita navrhnutých zlepšení, ale je kladen d�raz na kvantitu. Toto období 

však nesmí trvat p�íliš dlouho, protože by mohlo dojít k degeneraci procesu, kdy budou 

zam�stnanci ,,zlepšovat“, protože za to obdrží odm�ny. 

Ve t�etí fázi dochází k posunu z kvantity na kvalitu. Návrhy by tedy m�ly být p�ínosné 

a zam�stnanci zde již p�icházejí s konkrétními návrhy na zlepšení. Nejlepší návrhy jsou pak 

ty, které vyžadují minimální investice a jejich zavedení není komplikované a �asov� náro�né. 

Pokud se podnik dostane do poslední fáze, znamená to úsp�šnou implementaci 

procesu zlepšování. V tomto stádiu již lidé p�ijali filosofii zdokonalování a berou ji jako n�co 

úpln� p�irozeného a na procesu se podílí i bez nároku na prémie.  

  

1.8 Motivace a odm�	ování zam�stnanc�

Motivace je jedním z klí�ových nástroj� pro fungující systém zlepšovatelských 

návrh�. Zainteresování vlastních lidí znamená pro podnik využití jejich potenciálu, který je 

pr�m�rn� využíván jen z 30 %. A práv� �erpání ze znalostí a schopností vlastních 

zam�stnanc� je vždy výrazn� levn�jší než použití externích zdroj�.7  

Než se však zam�stnanci zapojí do procesu zlepšování, musí nejprve uv��it, že 

disponují schopnostmi, které mohou p�isp�t firm�, ale i zlepšit jejich pracovní podmínky a 

uspokojení z práce. Objevení schopností napom�že školení, které zam�stnanec podstoupí. 

Dále musí pracovník vid�t, že prost�edí v podniku je vst�ícné zlepšovatelským aktivitám a 

bude je podporovat. Zde hraje d�ležitou roli management, který komunikuje a pomáhá svým 

pod�ízeným s problémy. Zásadní je také, aby zam�stnanec vid�l fungující fair play, 

spravedlivé odm��ování a uznání. Pokud se mu naopak dostane výsm�chu, jako reakce 

na jeho zlepšovatelský návrh, nebude se procesu už znova chtít zú�astnit.

___________________________________ 
7 PET�ÍKOVÁ, R�žena a kol. LIDÉ V PROCESECH �ÍZENÍ. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 

105s. ISBN 978-80-86946-28-3 
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Aby se podpo�ilo generování nápad�, je t�eba celý proces �ídit a pe�liv� naplánovat 

jednotlivé fáze implementace, jak již bylo popsáno v p�edchozí kapitole (1.7.1) Dále je 

nezbytné eliminovat byrokracii p�i vyhodnocování zlepšovatelských návrh�, kdy zejména 

rychlost vyhodnocování m�že být pro zam�stnance demotivující. Pracovník, který �eká týdny 

na odpov��, obvykle rychle ztratí chu� do jakéhokoli dalšího zlepšování. Naopak jako 

motivující prvek dob�e fungují tabule, kde zam�stnanci vidí, v jaké fázi se nachází jejich 

,,zlepšovák“ a na stejné tabuli je umíst�n graf, ukazující vývoj zlepšovacích návrh�

v uplynulém období a cíl pro daný m�síc. 

,,V jedné automobilce za�ínala implementace systému kaizen podle knížky Maasaki 

Imaia. Na konci roku p�išlo p�edstavenstvo podniku do výrobní dílny a p�ed zraky ostatních 

pracovník� slavnostn� odevzdalo nejlepším zlepšovatel�m igelitové tašky s firemním logem. 

Po odchodu vedení se pracovníci zajímali o obsah tašek. V tašce bylo pero, otvírák na pivo, 

souprava šití, �epice s kšiltem – všechno s logem firmy. Tato odm�na p�inesla nejlepším 

zlepšovatel�m všeobecný posm�ch…. Je-li v Japonsku obrovskou odm�nou to, že nejlepší 

zlepšovatel m�že zaparkovat své auto vedle prezidenta firmy, pro našeho d�lníka není 

možnost op�ít si kolo o Audi svého šéfa až tak motivující.“ 8 

Uvedený p�íklad demonstruje dva protich�dné názory na systém odm��ování. Zatímco 

management zastává stanovisko, že zlepšování je sou�ást práce a není ho t�eba nijak zvláš�

odm��ovat, názor pracovník� se liší. P�inese-li jeho zlepšení firm� úsporu, m�l by mít nárok 

na ur�itý podíl. Aby byla udržena motivace pracovník� k podávání zlepšovacích návrh� je 

finan�ní odm�na v našich podmínkách tím nejú�inn�jším nástrojem zvlášt� v ranných fázích 

implementace systému. V kone�né fázi (kap. 1.7.1) lze dosáhnou stavu, kdy zam�stnanci 

zlepšují, aniž by m�li nárok na finan�ní odm�nu. 

Zajímavý je pohled manažer� firmy Toyota, kte�í zapojení zam�stnanc� do 

zlepšovatelských proces� p�irovnávají ke h�e �i sportu. Hrát tenis nebo pasiáns není zábavné, 

pokud nepo�ítáte skóre. Proto stanovení konkrétních, m��itelných a náro�ných cíl� a následné 

___________________________________ 
8 KOŠTURIAK, Ján; FROLÍK, Zbyn�k. ŠTÍHLÝ A INOVATIVNÍ PODNIK. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 

2006. 124s. ISBN 80-86851-38-9 
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m��ení pokroku je vysoce motivující a to i tehdy, pokud s úsp�chem není spojena žádná 

finan�ní odm�na. 9 

Náklady na systém zlepšování v�etn� odm�n a náklad� na realizaci zlepšovacích 

návrh� p�edstavují 10 – 20 % z celkových úspor. Podnik by se na tyto peníze m�l dívat  

jako na investici do svých zam�stnanc�, do jejich lidského potenciálu. P�i odm��ování 

zlepšovacích návrh� jsou nejv�tší m�rou hodnoceny p�ínosy, které bude mít nápad pro firmu. 

Ty se pak d�lí na m��itelné a nem��itelné p�ínosy. Pohlíží se ale i na složitost realizace 

nápadu a jak autor využil svou originalitu a  tvo�ivost. 10 

1.9 Shrnutí poznatk� o KAIZENU 

Západní filosofii lze shrnout slovy ,, Pokud to není nefunk�ní, nespravuj to“. KAIZEN 

naopak stojí za názorem: ,, Ud�lej to lépe, zlepšuj, i když to je funk�ní, protože pokud 

nebudeš, nem�žeš sout�žit s t�mi, co zlepšují.“ 11
�ada našich podnik� pot�ebu zlepšovat již 

pochopila, ale se zavád�ním prvk� metody KAIZEN narážejí na problémy. Tento systém totiž 

nelze n�kde z knihy nastudovat a jednoduše p�ikázat. KAIZEN za�íná sebereflexí a pokorou, 

která v�tšin� západních manager� chybí. P�ipustit si problém �i chybu je pro n�

nep�edstavitelné. Práv� sebereflexe a pokora je základem schopnosti u�it se a zdokonalovat 

se. Prvním krokem je sebekritický pohled do zrcadla a pot�eba chtít za�ít se zdokonalováním 

sebe sama. 

Dalším d�ležitým aspektem je zdvo�ilé chování, které by se mohlo zdát samoz�ejmostí 

a p�itom na stran� managementu tak �asto chybí. Pod�ízeným pak bude v komunikativním a 

ohleduplném prost�edí p�irozené p�emýšlet, jak by mohli svou práci zefektivnit.  

KAIZEN není pomíjivou strategií �i módním trendem, ale protože je postavena na 

zdravém rozumu, zájem o ni zcela jist� p�etrvá a v budoucnu i poroste. Pomáhá nám zam��it 

se tím nejzákladn�jším zp�sobem na to, jak d�láme svoji práci. Abychom pak dosáhli 

uspokojení z provedené práce, nelze se jí jen bezmyšlenkovit� ú�astnit, ale aktivn� se podílet 

na procesu, chtít dát do výkonu n�co svého a mít z kone�ného výsledku radost.  

___________________________________ 
9 LIKER, Jeffrey K. TAK TO D	LÁ TOYOTA. P�el. I. Grusová 1. vyd. Praha: Management Press, 2007. 322s. 

ISBN 987-80-7261-173-7 
10 KOŠTURIAK, Ján; FROLÍK, Zbyn�k. ŠTÍHLÝ A INOVATIVNÍ PODNIK. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 

2006. 131s. ISBN 80-86851-38-9 
11 http://www.graphicproducts.com/tutorials/kaizen/index.php
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLE�NOSTI 

Tyco Electronics je nadnárodní výrobní a servisní spole�ností, nejv�tším sv�tovým 

konstruktérem, výrobcem a dodavatelem elektronických komponent� a poskytovatelem 

sí�ových a bezdrátových systém�. 

Spole�nost, s obratem ve výši 10,3 miliard USD ( údaj je pro rok 2009) má provozy ve 

více než 150 zemích na p�ti kontinentech a její produkty se prakticky používají ve všech 

pr�myslových oborech: spot�ební elektronika, po�íta�e, rozvodné sít�, telekomunikace, 

automobilový pr�mysl, letectví a astronautika. 

Tyco Electronics Czech s.r.o. (dále jen TE Czech s.r.o.) vzniklo v roce 1993, kdy byla 

založena obchodní kancelá� v Brn� a o �ty�i roky pozd�ji za�ala výstavba výrobní haly na 

pozemcích v Ku�imi, která je situována asi 25 km severozápadn� od Brna. Firma pro své 

zám�ry vykoupila tém�� 16 ha pozemk�. V sou�asné dob� fungují  v TE Czech s.r.o. dv�

výrobní haly a v závod� pracuje p�ibližn� 2000 zam�stnanc�. TE Czech s.r.o. je tak jedním 

z nejv�tších zam�stnavatel� v Brn�nském regionu.  

V Ku�imi se vyrábí produkty pro automobilový pr�mysl: kabelové svazky, pojistkové 

sk�ín�, kabeláže pro p�ipojení AirBagu, kabeláže palivových pump a vst�ikování, konektory 

s p�íslušenstvím pro xenonová sv�tla. TE Czech s.r.o. nabízí komplexní služby zákazník�m 

v�etn� poradenského servisu a poskytuje pokro�ilé technologie a produkty pod zavedenými 

obchodními jmény jako nap�íklad AMP, CII, Madison Cable, OEG, Potter & Brumfield, 

Raychem a Schrack. 

Organiza�ní struktura spole�nosti je zobrazena v p�íloze �. 1 

  
 Obr. 2.1    Firemní logo spole�nosti 
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3. ANALÝZA A VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH POZNATK�

3.1 Zp�sob získávání a sb�ru informací ve firm� TE Czech s.r.o. 

Firma TE Czech s.r.o. již aplikuje prvky KAIZEN, jako jsou nap�. metoda 5S, systém 

zlepšovacích návrh�, KAIZEN týmy �i Six Sigma. Z tohoto d�vodu jsem se rozhodla zam��it 

se ve své bakalá�ské práci na jeden z t�chto prvk�. Po konzultaci s panem Ing. Richardem 

Césarem, který má ve firm� funkci TEOA manažera, jsem výb�r zúžila na problematiku 

motivace zam�stnanc� k systému zlepšovacích návrh�. D�vodem byla nespokojenost vedení 

spole�nosti s po�tem podaných zlepšovacích návrh� ze strany zam�stnanc�. Celý systém 

prod�lal za�átkem roku 2010 �adu zm�n, jejichž cílem je zvýšit zainteresovanost zam�stnanc�

na tomto projektu.  

Pro umožn�ní p�ístupu do firmy a získání pot�ebných dat a informací jsem musela 

nejprve na personálním odd�lení podepsat Smlouvu o umožn�ní p�ístupu do prostor TE Czech 

s.r.o. za ú�elem vytvo�ení diplomové práce a Dohodu o d�v�rnosti. Poté jsem zkontaktovala 

paní Bc. Moniku Roudenskou, která má ve firm� funkci KAIZEN koordinátora a byla mi 

p�id�lena jako konzultant pro ú�ely mé bakalá�ské práce. S ní jsem se domluvila na termínech 

mých návšt�v v závod�. 

Analýzu motivace zam�stnanc� jsem se rozhodla provést pomoci metody dotazování a 

rozhovor�. Sestavila jsem dotazník o osmi otázkách, jehož ú�elem bylo zjistit, co stojí za 

nízkým odhodláním pracovník� ú�astnit se procesu zlepšování a co by jim pomohlo lépe se 

do systému zapojit. Tyto otázky jsem doladila s pomocí paní Marty Carbové, která ve 

spole�nosti p�sobí na pozici Training manager. Ze strany firmy byl požadavek dotazovat 

alespo� 5 % zam�stnanc�, tedy vzorek o velikosti p�ibližn� 100 pracovník�. 

 Dotazování pak probíhalo osobn�, s každým zam�stnancem zvláš�. M�la jsem tak 

možnost využít možnosti rozhovoru se zam�stnanci, který byl cenným zdrojem informací a 

d�lat si poznámky. Pro dotazování byli vybráni zam�stnanci z r�zných provoz� závodu, 

p�evážn� z �ad operátor� a nástrojá��.  Celou �tvrtinu vzorku tvo�ili i pracovníci 

z nevýrobních �ástí závodu. O výb�ru vzorku rozhodla spole�nost, roli zde hrála p�edevším 

momentální dostupnost pracovník�. Na jednotlivých pracovištích mi byl vždy p�id�len st�l se 

židlí, ke kterému mi zam�stnanci po jednom p�icházeli. Takto jsem postupovala u všech 

pracovník� z výrobních odd�lení, v nevýrobní sekci jsem dotazníky v kancelá�ích rozdala a 

následn� zp�t vysbírala.   
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Dotazování ve firm� TE Czech s.r.o. probíhalo dva dny, b�hem kterých se mi poda�ilo 

získat názor od celkem 93 zam�stnanc�, což považuji za dostate�n� reprezentativní vzorek 

pro ú�ely následné analýzy.  

Data jsem rovn�ž získávala od již zmín�né paní Bc. Roudenské, která má ve firm�

mimo jiné na starost i školení zam�stnanc� v oblasti podávání zlepšovatelských návrh�, sb�r 

nových návrh� a vedení databáze P.I.L.O.T. Dvou školení jsem se osobn� zú�astnila. 
erpala 

jsem také z internetových stránek firmy TE Czech s.r.o. a z anglických internetových stránek 

Tyco Electronics Limited. 

3.2 Procesy zlepšování ve firm� TE Czech s.r.o. 

Firma TE Czech s.r.o. implementuje jednotlivé prvky zlepšovatelských proces� po 

vzoru mate�ské spole�nosti Tyco Electronics Corporation. V Ku�imi se využívají metody Six 

Sigma, metoda 5S+1, systém zlepšovacích návrh� �i KAIZEN týmy pro �ešení konkrétních 

projekt�. Cílem je dosažení a udržení vysoké jakosti výrobku, zvyšování efektivnosti proces�

a sou�asné snižování celkových náklad�. 

3.2.1 Systém zlepšovacích návrh� P.I.L.O.T. 

Systém zlepšování zam��ený na jednotlivce znají zam�stnanci Ku�imského Tyco 

Electronics pod pojmem P.I.L.O.T. Je to zkratka anglického Process Improvement and Long-

term Optimization in Tyco, která v p�ekladu znamená Zlepšování proces� a dlouhodobá 

optimalizace v Tyco. Veškeré materiály, týkající se programu P.I.L.O.T. dostává TE Czech 

s.r.o.  od svých amerických partner�. P.I.L.O.T. je klasický systém podávání zlepšovacích 

návrh� jak jej známe z teoretické �ásti o KAIZEN. Je to postup zlepšovacích proces� po 

malých kr��cích, založený na schopnostech všech pracovník� závodu a slouží k rozpoznání 

p�íležitosti ke zlepšení, návrh �ešení problému a jeho realizaci. 

 P.I.L.O.T. prod�lal za�átkem roku 2010 v TE Czech s.r.o. �adu zm�n. Cílem bylo 

zviditelnit program všem zam�stnanc�m a umožnit jim více se do n�j zapojit.  Vedení TE 

Czech s.r.o. rovn�ž od roku 2009 vyty�uje ro�ní cíl ve form� po�tu podaných návrh�, kterého 

by m�la firma jako celek dosáhnout. Ve FR 2009 ( FR je zkratka pro fiskální rok, který trvá v 

TE Czech s.r.o. od �íjna do zá�í) to bylo 400 návrh�. Tohoto �ísla se sice nepoda�ilo 

dosáhnout, podáno jich bylo pouze 363, pro FR 2010 byl stanoven cíl p�esto vyšší, a to 600 

návrh�. Toto �íslo je dále rozpo�ítáno na jednotlivá odd�lení závodu a  ješt� detailn�ji na 

jednotlivé m�síce. Každé odd�lení má tak p�ehled, jak si v jednotlivých m�sících fiskálního 
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roku vedlo. Sou�ástí každé P.I.L.O.T. nást�nky je totiž i �ást, nazvaná ,,Vývoj“, na které je 

zobrazen aktuální graf po�tu podaných návrh�, viz p�íloha �. 2 

3.2.1.1   Registra�ní karta P.I.L.O.T.  

Pokud zam�stnance TE Czech s.r.o. napadne nová myšlenka, týkající se jakéhokoli 

vylepšení a rozhodne se ji podat, musí nejprve vyhledat registra�ní kartu P.I.L.O.T., která je 

k vyzvednutí u každé P.I.L.O.T. nást�nky na výrobním odd�lení nebo u centrální nást�nky. 

Na registra�ní kart� (viz p�íloha �. 3 ) je t�eba vyplnit tyto rubriky: jméno a p�íjmení, 

eviden�ní �íslo autora, �íslo st�ediska, kde zam�stnanec pracuje, podpis autora, název nápadu, 

stru�ný popis nápadu, zaškrtnout, zda se jedná o návrh jednoho autora nebo návrh skupiny, 

�íslo návrhu. P�ímý nad�ízený zlepšovatele vyplní zbývající rubriky (EV, jméno a p�íjmení, 

podpis) a vrátí šek autorovi. Úst�ižek šeku si autor pe�liv� uschová pro ú�el p�ípadného 

prokázání autorství. 

   

3.2.1.2   Podávání zlepšovacího návrhu ve výrobním odd�lení 

V TE Czech s.r.o. se nachází celkem dvanáct výrobních odd�lení. Na každém z nich je 

umíst�na jedna P.I.L.O.T. nást�nka ( viz p�íloha �.2 ) Na nást�nku odd�lení, kterého se návrh 

týká, umístí zlepšovatel vypln�nou registra�ní kartu do pole „Nové návrhy“. Nást�nka 

obsahuje krom� pole „Nové návrhy“ i pole „Bude zavedeno“, „Zavedeno“, „Nezavedeno“, 

„Dlouhodobé projekty“ a „Vývoj“. Zam�stnanec tak m�že sledovat posun, kterým prochází 

jeho podaný zlepšovací návrh. Poslední pole „Vývoj“ je pravideln� aktualizováno a ukazuje 

vývoj po�tu návrh� v aktuálním fiskálním roce a jeho srovnání s cílem. 

 Pov��ený zam�stnanec každý den obejde všechny P.I.L.O.T. nást�nky a nové 

zlepšovací návrhy zapíše do databáze P.I.L.O.T. Posouzení a rozhodnutí o návrhu na zlepšení 

provádí v pravidelných �asových intervalech tým, sestavený vedoucím odd�lení. Ohodnocení 

návrhu pak p�ísluší gremiu, které se za tímto ú�elem schází minimáln� jedenkrát m�sí�n�. 

Pov��ený zam�stnanec po�izuje o pr�b�hu gremia protokol, na jehož základ� je autor 

neprodlen� informován svým p�ímým nad�ízeným pracovníkem ( sm�novým mistrem, 

supervisorem). Zlepšovateli jsou rovn�ž vysv�tleny podmínky, za kterých byl návrh p�ijat, 

pop�ípad� d�vody, které vedly k zamítnutí jeho návrhu. Podmínky p�ijetí nebo d�vody 

zamítnutí jsou zapsány pov��eným zam�stnancem do databáze P.I.L.O.T.     
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3.2.1.3   Podávání zlepšovacího návrhu v nevýrobním odd�lení 

Protože pro analýzu motivace zam�stnanc� k podávání zlepšovatelských návrh� byli 

dotazováni i pracovníci z kancelá�í, bude zde popsán i postup podání návrhu zam�stnance 

z nevýrobního odd�lení. 

 Celý proces se mírn� liší. Zlepšovatel sice vyplní stejnou registra�ní kartu, ale 

neumis�uje ji na nást�nky, které jsou k dispozici pouze ve výrobních odd�leních, ale do 

speciální schránky, která se nachází u hlavní P.I.L.O.T. nást�nky. Pov��ený zam�stnanec 

schránku alespo� 2x týdn� vybere a zaregistruje návrhy do databáze P.I.L.O.T. Posouzení a 

rozhodnutí o návrhu a rovn�ž jeho ohodnocení provádí 1x týdn� gremium složené z Plant 

managera, Controllera, pov��eného zam�stnance, pracovníka personálního odd�lení a 

zástupce Rady zam�stnanc� TE Czech s.r.o. Následné kroky pak probíhají stejn� jako na 

výrobním odd�lení.  

3.2.1.4   �ty�i typy rozhodnutí o návrhu  

V TE Czech s.r.o. existují 4 typy rozhodnutí o podaném zlepšovacím návrhu: 

1. typ rozhodnutí - Návrh je p�ijat  

 V p�ípad�, že je návrh p�ijat, sestaví vedoucí st�ediska tým pracovník�, kte�í jsou 

zodpov�dní za realizaci a dohodne termín, do kterého bude zlepšovací návrh realizován. 

Pokud je to v možnostech a pravomocích autora, aktivn� se podílí na realizaci vlastního 

nápadu. Vedoucí st�ediska koordinuje a podporuje akce realiza�ního týmu. 

2. typ rozhodnutí – Návrh je p�ijat s ochrannou lh�tou 

Ochrannou lh�tou se rozumí ur�ité �asové období, b�hem n�hož je návrh a jeho 

p�ínosy vyhodnocen. Ochranné lh�ty je využito tehdy, pokud realizace návrhu vyžaduje 

specifické podmínky, nap�. zkušební provoz, odzkoušení ve výrob�, souhlas zákazníka, 

schválení investic apod. 

3. typ rozhodnutí – Návrh je zamítnut 

 Návrh v tomto p�ípad� nebude realizován, autor však p�esto obdrží odm�nu 100 K�. 

4. typ rozhodnutí – Návrh je zamítnut bez odm�ny 

 Návrh nebude realizován a autor nemá nárok na odm�nu. Mezi takové návrhy pat�í ty, 

které výhradn� spadají do kompetence závodu, návrhy týkající se nap�. zm�ny sortimentu 
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výroby, reklamy, mzdového systému, smluvních a obchodních vztah�, zm�ny pracovní doby, 

personální opat�ení. Dále budou zamítnuty návrhy, které budou vyhodnoceny jako nevhodné, 

nehygienické, nedodržující bezpe�nostní podmínky, zdraví škodlivé �i opakující se návrhy.  

3.2.1.5   Systém ohodnocení zlepšovacího návrhu  

Systém ohodnocení zlepšovacích návrh� ve spole�nosti TE Czech s.r.o. prod�lal na 

za�átku roku 2010 zm�nu. Do konce ledna fungovalo ve firm� bodové ohodnocení za 

jednotlivé zlepšovací návrhy. Jeden bod m�l hodnotu 12,50 K� a nap�. za samotné podání 

zlepšováku obdržel autor 10 bod�. Zlepšovatelé je sbírali a následn� m�li možnost je vym�nit 

za produkty ze speciálního katalogu. Na za�átku února 2010 p�ešla spole�nost na finan�ní 

zp�sob hodnocení zlepšovatel�, od kterého si slibuje zjednodušení systému vybírání odm�n. 


asto totiž nastávaly problémy s dostupností produkt� z katalogu, které již nebyly v nabídce a 

katalog se musel �asto aktualizovat.  Tabulka 3.2.1.5.1 znázor�uje stávající systém hodnocení.  

Druh odm�ny Finan�ní hodnota odm�ny 

Podání návrhu – jeden autor 100 K�

Podání návrhu – skupina autor� 2 auto�i – 50 K�

3 auto�i – 40 K�

4 auto�i – 30 K�

5 autor� – 20 K�

6 a více autor� – 10 K�

Vy�íslitelná odm�na max. 20 000 K�

Nevy�íslitelné odm�ny  

I 

II 

III 

IV 

250 K�

500 K�

750 K�

1 000 K�

Tab. 3.2.1.5.1  Systém hodnocení zlepšovacích návrh� ve firm� TE Czech s.r.o. 

Za podání návrhu je autor odm�n�n stokorunou, kterou se snaží firma motivovat a 

nau�it pracovníky podávat návrhy. Pokud je návrh p�ijat a bude zaveden, o výši finan�ní 

odm�ny se rozhoduje na základ� kategorie úspor, do které nápad spadá. Jedná-li se nap�. o 

nápad, který má na pracovišti zvýšit bezpe�nost práce a jeho hodnotu nelze vy�íslit finan�n�, 

spadá tento návrh do kategorie nevy�íslitelné odm�ny a autor bude odm�n�n �ástkou 250, 

500, 750 nebo 1000 K� v závislosti do které kategorie bude gremiem za�azen. Pokud bude 

možno hodnotu zlepšovacího návrhu vy�íslit finan�n�, bude si moci autor za sv�j nápad 
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p�ilepšit až o 20 000 K�. Výše odm�ny se vypo�ítá jako 1 % z ro�ní, ušet�ené �ástky, kterou 

nápad firm� p�inese.       

Odm�ny za zlepšovací návrhy jsou st�ádány na individuálním P.I.L.O.T. kont�

každého pracovníka. O jeho aktuálním stavu se m�že zam�stnanec informovat u svého 

p�ímého nad�ízeného nebo p�ímo u pov��eného zam�stnance. Výb�r odm�ny se ned�je 

automaticky, ale na základ� vypln�ného P.I.L.O.T. poukazu, prost�ednictvím kterého 

zlepšovatel požádá svého nad�ízeného nebo pov��eného zam�stnance o výb�r odm�ny. Tento 

zp�sob st�ádání se osv�d�il a zachoval ze starém bodovém systému, kde si velká �ást 

pracovník� odm�ny šet�ila a vybírala je naráz až nap�. na konci roku p�ed Vánocemi.   

3.3   Vývoj programu P.I.L.O.T. v �ase 

Ve spole�nosti TE Czech s.r.o. funguje systém zlepšovacích návrh� P.I.L.O.T. od roku  

2005. V grafu 3.3.1 m�žeme vid�t vývoj po�tu podaných návrh� od roku, kdy byl program 

zaveden, až do sou�asnosti. Je t�eba mít na pam�ti, že firma pracuje v oblasti P.I.L.O.T. 

s fiskálním rokem, který vždy trvá od �íjna do zá�í. Údaje pro rok 2010 jsou samoz�ejm�

neúplné a zahrnují pouze období 6 m�síc� od za�átku �íjna 2009 do konce b�ezna 2010. 

P�estože byl do grafu zahrnut i aktuální FR 2010, je vid�t, že po�et podaných návrh� za 

polovinu roku se již te� vyrovná rok�m p�edcházejícím.  

 Graf rovn�ž znázor�uje cíl, který byl poprvé firmou vyty�en pro FR 2009 v po�tu 400 

podaných zlepšovacích návrh�. Je vid�t, že firm� se nepoda�ilo tohoto �ísla dosáhnou. 

V aktuálním FR 2010 si ale vede mnohem lépe a pokud bude tímto tempem pokra�ovat, m�lo 

by se jí poda�it dosáhnout stanovené hranice 600 návrh�.  
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Graf 3.3.1  Vývoj podaných zlepšovacích návrh� ve firm� TE Czech s.r.o. 

3.3.1  Cíle firmy TE Czech s.r.o. 

V budoucnosti by firma cht�la dosáhnout, aby na každého zam�stnance p�ipadl 

alespo� jeden zlepšovací návrh ro�n�, což by znamenalo cíl pro daný rok ve výši 2000 

návrh�. Vedení vždy s kon�ícím fiskálním rokem rozhodne o výši cíle pro rok následující. 

V úvahu vždy bere množství podaných návrh� v posledním roce a samoz�ejm� vzestupnou 

tendenci, kterou je snaha zachovat. Pro FR 2010 byly cíle stanoveny na 600 zlepšovacích 

návrh� za celý závod. A následovn� pak rozpo�ítán na jednotlivá odd�lení. 

Molding  > 5 ZN / m�síc  Pump Duse > 4 ZN / m�síc 

Stamping  > 4 ZN / m�síc  Coax     > 4 ZN / m�síc 

Plating   > 1 ZN / m�síc  Tool and Die > 3 ZN / m�síc 

Inlay Molding  > 2 ZN / m�síc  Warehouse > 3 ZN / m�síc 

Mechatronic  > 3 ZN / m�síc  Fuse Box > 7 ZN / m�síc 

Semi - Automatic > 6 ZN / m�síc  LWL  > 2 ZN / m�síc 

Squib     > 8 ZN / m�síc   

3.4   Charakteristika dotazníku použitého ve firm� TE Czech s.r.o. 

Dotazník (viz p�íloha �. 4 )  jsem sestavila ve spolupráci s paní Martou Carbovou, 

která v závod� pracuje jako Training manager. Ta rovn�ž navrhla, aby byl zam�stnanc�m 
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p�edstaven pod názvem „Pr�zkum spokojenosti s programem P.I.L.O.T. “ Osm otázek, 

z kterých se oboustranný dotazník o velikosti A4, skládá, jsem se snažila koncipovat 

intuitivn� a srozumiteln� pro všechny vrstvy zam�stnanc�, v nejhojn�jší mí�e zastoupených 

z �ad operátor� a jiných manuálních profesí. Dotazník, který je anonymní, obsahuje celkem 8 

otázek, 6 z nich jednoduššího charakteru s odpov�dí typu ano - ne a dv� otázky, kde má 

dotazovaný sice možnost výb�ru z nabízených odpov�dí, jejich zodpov�zení však �asto 

vyžaduje hlubší zamyšlení a více �asu. Zde jsem pak �asto využila metody rozhovoru se 

zam�stnancem, abych detailn� pochopila, jak pracovník vnímá program P.I.L.O.T. B�hem 

dotazování jsem si d�lala poznámky.    

3.5   Analýza dat a informací z dotazník�  

Pro interpretaci výsledk�, získaných z provedeného dotazování ve firm� TE Czech s.r.o.  

jsem využila kolá�ové, pruhové a sloupcové grafy, které jsem doplnila o poznatky, získané 

z rozhovor� s jednotlivými zam�stnanci TE Czech s.r.o.  

3.5.1   Charakteristika dotazovaného vzorku  

Za dva dny dotazování ve firm� TE Czech s.r.o. jsem získala informace od  93 

zam�stnanc�  závodu, což se p�i celkovém po�tu p�ibližn� 2000 pracovník� rovná necelým    

5 %. O výb�ru jednotlivých provoz� a pracoviš�, kde jsem dotazování provád�la, rozhodovalo 

odd�lení TEOA. K dispozici jsem m�la �ty�i pracovišt� výrobního charakteru, kde prob�hlo 

73% celkového dotazování, zbylá �ást se pak realizovala na pracovištích nevýrobního 

charakteru. V grafu 3.5.1.1 m�žeme vid�t, že nejv�tší vzorek dotazovaných pocházel z 

odd�lení Squib, následováno rovn�ž výrazným Moldingem a nevýrobním odd�lením. P�íloha 

�. 5  zachycuje výrobní pracovišt� Molding, vst�ikolisovnu plast� a k n�mu pat�ící 

Nástrojárnu.  
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Graf 3.5.1.1  Zastoupení jednotlivých pracoviš�

 Více než polovinu dotazovaných (54%) tvo�ily ženy a pon�vadž dotazování probíhalo 

osobn�, upustila jsem od vypl�ování kolonky v�k. Z grafu 3.5.1.2 je patrné, že profesní 

zastoupení dotazovaného vzorku je nejhojn�jší z �ad operátor�.  

Graf 3.5.1.2  Zastoupení jednotlivých profesí 
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3.5.2 Participace dotazovaného vzorku na podávání zlepšovatelských návrh�

Více než dv� t�etiny dotazovaných nemá žádné zkušenosti se zlepšovacím programem  

P.I.L.O.T., což dokazuje graf 3.5.2.1. V�tšina t�ch, kte�í se do programu v minulosti zapojili, 

pak podalo pouze jeden zlepšovací návrh. Z výsledk� je vid�t, že jen velmi malá �ást 

pracovník� sehrává ve firemním zlepšovatelském hnutí aktivní roli. 

Graf 3.5.2.1  Participace dotazovaných pracovník� na programu P.I.L.O.T. 

3.5.3 P�ekážky bránící zam�stnanc�m v podávání zlepšovatelských návrh�

Podíváme-li se na graf 3.5.3.1, tak vidíme, že nej�ast�jší p�í�inou, pro� se dotazovaní 

nezapojili do programu P.I.L.O.T., byl nedostatek inspirace. Pracovníci jednoduše nev�d�li, 

co by mohli na svém pracovišti zlepšit. Druhá, nej�ast�jší p�í�ina, nazvaná ,,Jiný d�vod “ je 

detailn�ji rozebrána v grafu 3.5.3.2. Poslední výraznou p�ekážkou, jež zam�stnanc�m stála 

v cest� procesu zdokonalování, byla odm�na za zrealizovaný zlepšovací návrh, která jim 

nep�išla dostate�n� motivující.  Naopak za pozitivní lze hodnotit skute�nost, že pouze 

zanedbatelná �ást vzorku uvedla, že necítí podporu p�ímého managementu v podávání 

zlepšovatelských návrh�. Dotazovaní m�li možnost z nabízených p�ekážek vybrat jednu a 

více. K interpretaci výsledk� tedy nebyl použit graf kolá�ový, nýbrž pruhový. 
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Graf 3.5.3.1  P�ekážky bránící zam�stnanc�m v podávání zlepšovatelských návrh�

V grafu 3.5.3.2 m�žeme vid�t, že hlavním d�vodem, pro� 36 zam�stnanc�, kte�í 

zakroužkovali možnost ,, Jiný d�vod “ nepodávali zlepšovací návrhy, je nedostatek �asu.   

Graf 3.5.3.2 Detailní interpretace možnosti ,, Jiný d�vod“ z grafu 3.5.3.1 
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3.5.4 Co by zam�stnanc�m pomohlo v podávání zlepšovatelských návrh�? 

U této otázky mohli zam�stnanci rovn�ž zakrožkovat více aspekt�, o kterých si 

mysleli, že by jim pomohly v podávání zlepšovatelských návrh�. Odpov�� nej�ast�ji hledali 

v podob� dalších školení a trénink� na kreativitu, kde by jim bylo ukázáno, jak se do procesu 

zlepšování zapojit. Z grafu 3.5.4.1 lze dále vy�íst, že motivující by pro zam�stnance byla i 

vyšší finan�ní odm�na za zapojení se do programu P.I.L.O.T. a stejné procento dotazovaných 

by uvítalo více �asu na promyšlení návrhu. Lidé si �asto st�žovali, že jsou b�hem pracovní 

doby tak vytíženi, že jim pak už nezbývá �as p�emýšlet, jak by n�co zlepšili.  Celá �tvrtina 

dotazovaných využila i poslední možnosti ,,Jiné “ která je blíže rozpracována v grafu 3.5.4.2.  

Graf 3.5.4.1  Co by zam�stnanc�m pomohlo více se zapojit do programu P.I.L.O.T. 
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Graf 3.5.4.2  Detailní interpretace možnosti ,,Jiné“  z grafu 3.5.4.1   

Z grafu  3.5.4.2. je vid�t, že p�evážná �ást 23 zam�stnanc�, která zvolila poslední 

možnost ,,Jiné “ ( graf 3.5.4.1), se do procesu zlepšování v�bec nemá chu� zapojit.  Zbylá �ást 

je pak vícemén� rovnom�rn� rozd�lena mezi p�ání o lepší informovanosti a transparentnosti 

celého pr�b�hu, v�tší podpory koleg� a p�ání, aby byly jimi podané návrhy zrealizované.  

3.5.5 Spokojenost zam�stnanc� se stávajícím systémem odm�	ování 

Systému odm��ování ve spole�nosti TE Czech s.r.o. se podrobn�ji v�nuje kapitola 

3.2.1.5 a v�tšina dotazovaných ho znala. Graf 3.5.5.1 sice ukazuje, že p�evážná �ást 

zam�stnanc�, zapojených do pr�zkumu, shledává stávající výši odm�n dosta�ující, je však 

pot�eba podotknout, že ke spokojenosti se �asto p�ipojovali i ti pracovníci, kte�í o program 

P.I.L.O.T. nejevili zájem a necht�li proto ani uvažovat nad druhou �ástí otázky, týkající se 

odm�ny samotné.  
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Graf 3.5.5.1  Spokojenost zam�stnanc� se stávajícím systémem odm��ování 

Aby se dala p�ání nespokojených pracovník� p�ehledn� graficky interpretovat, vyzvala 

jsem je, aby upravili procento, na které mají momentáln� nárok z ro�n� ušet�ené �ástky, na 

úrove�, která by pro n� byla dostate�n� motivující. Ideální výše odm�ny je zobrazena v tab. 

3.5.5.2, kde lze vid�t, že tém�� polovina nespokojených dotazovaných by uvítala zvýšení 

odm�ny na hranici 5%.  Pozn. 10% nespokojených zam�stnanc� si rovn�ž p�ála vyšší odm�nu 

za podání návrhu. Tu navrhovali v rozmezí od 200 do 500 K�.  

Graf 3.5.5.2  Ideální výše odm�ny  
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3.5.6 Podpora p�ímého managementu v podávání zlepšovatelských návrh�

Z grafu 3.5.6.1 je patrné, že pouhá �tvrtina dotazovaných necítí podporu 

v zlepšovatelských aktivitách ze strany svých p�ímých nad�ízených, nej�ast�ji mistr�. 

Nedostatek podpory vid�li zam�stnanci p�edevším v negativním �i ironickém postoji svého 

nad�ízeného k programu P.I.L.O.T. Pracovník�m nevýrobních odd�lení pak vadilo, že p�íkaz 

v podob� po�tu návrh� je jim pouze p�etlumo�en zhora, ale už nikoho nezajímá, jak toho mají 

dosáhnout. 

Graf 3.5.6.1  Má systém zlepšovatelských návrh� dostate�nou podporu managementu? 

3.5.7 P�ínos programu P.I.L.O.T. pro práci zam�stnanc�

V�tšina dotazovaného vzorku vid�la p�ínos  programu P.I.L.O.T. pro svoji práci, i 

když se �ada z nich do n�j ješt� nezapojila. Ti, kte�í v n�m nic pozitivního nespat�ovali, byli 

v�tšinou pracovníci nevýrobního odd�lení, kte�í to �asto vysv�tlovali tím, že je to proto, že 

nepracují ve výrob�. Lidé �asto kroužkovali možnost ANO se slovy ,, M�l by být ‘‘, což jsem 

si interpretovala tak, že se na n�j dívají pozitivn�, ale �asto jim v cest� stojí p�ekážky, které 

jim neumož�ují se do procesu zapojit.   
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Graf 3.5.7.1  Je P.I.L.O.T. pro Vaši práci p�ínosem? 

3.5.8 Proškolenost zam�stnanc� v programu P.I.L.O.T.  

Naprostá v�tšina dotazovaného vzorku uvedla, že byla s programem P.I.L.O.T. 

seznámena a že jim byl vysv�tlen, což také dokazuje graf 3.5.8.1.  Poznatk�m ze školení, o 

kterém si myslím, že hraje d�ležitou roli v motivaci zam�stnanc�, jsem v�novala kapitolu 

3.5.9 Pozn.: V podniku probíhala od února do dubna tohoto roku prezentace nové sm�rnice. 

Všichni pracovníci odd�lení, kte�í byli vybráni pro ú�ely mého dotazování, tímto školením již 

prošli.  

Graf 3.5.8.1  Byl Vám P.I.L.O.T. 
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 Proškolenost zam�stnanc� v programu P.I.L.O.T. potvrzuje i správné zodpov�zení 

poslední osmé otázky dotazníku ( otázka zn�la: ,,Co je to P.I.L.O.T.? “). D�vodem 

zakomponování této záv�re�né otázky byl však hlavn� pokus dotazovaného na záv�r trochu 

pobavit ( jedna z možností totiž zn�la: ,,Nový, revolu�ní systém létání“) a zvýšit tak 

pravd�podobnost, že bude z rozhovoru odcházet pozitivn� nalad�n a jeho kladný postoj 

ovlivní kolegy, které dotazování ješt� �eká mohli by se ho obávat. 

3.5.9 Školení zam�stnanc� v programu P.I.L.O.T. 

Jak již bylo p�edesláno, závod p�ešel na za�átku tohoto roku z bodového systému 

odm��ování na pen�žní. Byly instalovány i nové nást�nky P.I.L.O.T., které jsou nyní sou�ástí 

každého výrobního odd�lení. Cílem t�chto opat�ení bylo zvýšit zájem zam�stnanc�

v podávání zlepšovacích návrh�. Aby se P.I.L.O.T. a všechny zm�ny dostaly do pov�domí 

pracovník�, prob�hlo od února do dubna 2010 v TE Czech s.r.o. školení a prezentace nové 

sm�rnice, kterého se postupn� zú�astnili všichni zam�stnanci výrobního odd�lení.  

 Školení probíhala pod vedením paní Bc. Roudenské, která na jednotlivých provozech 

prezentovala nový systém programu P.I.L.O.T.  Skupiny o velikosti 10 až 20 zam�stnanc�

byly vždy mistrem svolány na ur�itý �as k P.I.L.O.T. nást�nce, kde jim byl vysv�tlen nový 

systém odm��ování, pr�b�h rozhodování o návrhu, atd. Školení, které trvalo p�ibližn� 15 

minut, jsem se osobn� dvakrát zú�astnila.  

 Pozitivn� bych hodnotila p�edevším znalosti a p�ipravenost KAIZEN koordinátorky, 

paní Bc. Roudenské, která srozumiteln� vysv�tlila všechny zm�ny a byla p�ipravena 

zodpov�d�t veškeré otázky.  

 Školení m�lo bohužel i svá slabá místa, jejichž odstran�ní by vedlo k zefektivn�ní 

celého procesu. Za nejv�tší slabinu považuji výb�r místa. Provozy byly hlu�né a pracovníci, 

kte�í stáli 2 až 3 metry od školitele �asto nemohli rozum�t a p�icházeli tak o informace. 

P.I.L.O.T. nást�nky jsou �asto situovány u vchod� do jednotlivých provoz� a skupinou 

školených zam�stnanc� tak stále n�kdo procházel a narušoval tak pr�b�h. Druhý problém 

jsem vid�la v neukázn�nosti n�kterých školených zam�stnanc�, kte�í m�li ironické poznámky 

k programu P.I.L.O.T. a pokládali zám�rn� hloupé otázky a prezentaci tak paní Roudenské 

neuleh�ovali.    
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4. NÁVRHY �EŠENÍ A DOPORU�ENÍ PRO 

ANALYZOVANOU  SPOLE�NOST 

Po dokon�ení analýzy dat a informací, shromážd�ných ve firm� TE Czech s.r.o. jsem 

dosp�la k názoru, že existuje n�kolik oblastí, ve kterých by spole�nost mohla zapracovat na 

zlepšení a zvýšit tak angažovanost svých zam�stnanc� na programu P.I.L.O.T.  P�í�inu jejich 

slabé motivace ke zlepšovatelským aktivitám lze najít v nízké informovanosti a proškolenosti 

v oblasti problematiky zdokonalování. Na stran� druhé, zam�stnanc�m, kte�í systém 

zlepšovacích návrh� znali a nechyb�ly jim �asto ani nápady jak zdokonalovat, stávající 

systém odm��ování nep�ipadal adekvátní a dostate�n� motivující. Návrhy �ešení vycházejí 

p�edevším z provedené analýzy a z rozhovor�, které jsem s jednotlivými zam�stnanci 

provedla. 

Vyškolení zam�stnanc� v metodách zlepšování 

Ukázalo se, že zam�stnanci TE Czech s.r.o. ví, že program P.I.L.O.T. je firemní 

systém zlepšovacích návrh� a rozum�jí i principu odm��ování. Co však nev�dí, je jak 

zlepšovat. Rovn�ž jim nebylo vysv�tleno, pro� by m�li zdokonalovat. Jak již bylo �e�eno 

v teoretické �ásti, systémy KAIZEN nelze jednoduše ,, vytrhnout‘‘ z kontextu, implementovat 

je a doufat, že budou fungovat. Pracovník�m musí být ukázáno, jak se do procesu zapojit a že 

i malý nápad by m�l být podán jako zlepšovatelský návrh. B�hem dotazování jsem se setkala 

s paní, která mi na otázku pro� ješt� nepodala zlepšovací návrh, odpov�d�la, že ji vždy 

napadla jen n�jaká drobnost. Ale vždy� práv� drobnosti p�edstavují malé kroky, kterými se 

v kone�ném d�sledku dosáhne velkého zlepšení. 

Navrhovala bych tedy, aby závod zajistil zam�stnanc�m školení, kde by pochopili 

d�ležitost zlepšovatelských aktivit a p�iblížili sv�j zp�sob myšlení svým koleg�m, kte�í 

pracují v japonských pobo�kách firmy Tyco Electronics. V p�íloze �. 6 uvádím n�kolik 

internetových odkaz� na stránky agentur, které se na vzd�lávání zam�stnanc� v této 

problematice specializují. 

Zvýšení finan�ní odm�ny za zrealizovaný zlepšovací návrh 

 Výše finan�ní odm�ny je v našich podmínkách jeden z nejsiln�jších motiva�ních 

faktor� a ovliv�uje postoj zam�stnanc� ke zlepšovatelským aktivitám. Pracovníci musí cítit, 

že firma, pro kterou pracují, si jejich zlepšovatelské aktivity váží a umí ji pat�i�n� ocenit.Proto 
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bych navrhovala, aby se odm�na za zrealizovaný vy�íslitelný zlepšovací návrh zvýšila 

z dosavadního 1% na 5%. Zam�stnanec, který by ušet�il TE Czech s.r.o. ro�n� nap�.100 000 

K� by m�l místo 1000 K� nárok na 5000 K�.  

Odm�na zam�stnanc�m, kte�í se zapojí do programu P.I.L.O.T. 

 V oblasti odm��ování zam�stnanc� bych dále zavedla, aby firma po skon�ení každého 

FR vypo�etla výši úspor, které jim zlepšovací návrhy ( ty, které bylo možno vy�íslit )  

p�inesly za jeden rok. Z této �ástky by se dále vypo�etlo 1%, které by se rozd�lilo mezi 

všechny zam�stnance, kte�í se daný FR zapojili do programu P.I.L.O.T. Myslím si, že by 

tento prvek mohl motivovat pracovníky, kte�í se ješt� do zlepšování nezapojili, aby podali 

alespo� jeden návrh a m�li tak nárok na sv�j podíl.   

Ocen�ní nejaktivn�jšího odd�lení 

 Ve firm� od února tohoto roku fungují KAIZEN nást�nky, jejichž sou�ástí je i graf, 

ukazující, jak se danému odd�lení da�ilo a da�í plnit cíl v podob� po�tu podaných 

zlepšovacích návrh�. Oblast nást�nky, která je nazvaná ,, Vývoj “ , by tak jen sta�ilo doplnit o 

graf, který by ukazoval jednotlivá odd�lení a po�et návrh�, které podaly. Závod by pak 

každoro�n� oce�oval nejaktivn�jší odd�lení a to, které by p�ekro�ilo vyty�ený cíl o nejvíce 

procent, by bylo odm�n�no nap�. poukázkami do kina, divadla �i pernamentkou na r�zné 

sportovní aktivity.  
lov�k je od p�írody tvor sout�živý, a proto si myslím, že by tento prvek 

p�sobil velmi motiva�n� a podpo�il rovn�ž komunikaci a týmovou práci na jednotlivých 

provozech. 

Zp�ístupn�ní evidence programu P.I.L.O.T. zam�stnanc�m 

 Databázi programu P.I.L.O.T. vede ve firm� KAIZEN koordinátor, který do ní 

pravideln� zapisuje všechny nové návrhy. Na výrobních pracovištích jsou rozmíst�ny 

nást�nky P.I.L.O.T., které ukazují, v jaké fázi se návrh práv� nachází. O výši odm�ny pak 

rozhoduje gremium a autor je o výsledku informován svým p�ímým nad�ízeným. Navrhuji, 

aby se veškeré informace, týkající se zlepšovacího návrhu a rozhodování o jeho p�ípadné 

realizaci, byly p�ístupné všem zam�stnanc�m na firemním serveru. Auto�i by tak m�li p�ehled 

o tom, kdy prob�hlo gremium, co vedlo k p�ípadnému zamítnutí návrhu, jak byla vypo�ítána 

odm�na za návrh atd. Celý program by byl více transparentní, informace stále p�ístupné 

zam�stnanc�m a odbourala by se tak p�ípadná ned�v�ra.   
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KAIZEN kroužky  

 Tém�� celá t�etina zam�stnanc� uvedla, že na zapojení se do zlepšovatelských aktivit a 

promyšlení si svého nápadu by pot�ebovala více �asu. Proto bych navrhovala, aby ve firm�

byly zavedeny pravidelné KAIZEN kroužky, které by byly organizovány p�ímo na dílnách 

nebo v kancelá�ích. Z jednotlivých odd�leních závodu by byli vybráni lidé, tzv. KAIZEN 

praktikanti ( vedoucí linek, mist�i, atd. ), kte�í by prošli tréninkem na zlepšování metodou 

KAIZEN. Ti by si pak s pomocí svých spolupracovník� a pod�ízených vybírali témata pro 

daný kroužek, kterého by se vždy zú�astnilo p�ibližn� 5 zam�stnanc� a výstupem tohoto 

p�ibližn� hodinového mini workshopu by byly nápady na zlepšení, za které by pracovníci byli 

hodnoceni jako za individuální návrhy. Celý kroužek by byl �ízen firemním KAIZEN 

koordinátorem. Navrhovaný pr�b�h kroužku je znázorn�n v tab. 4.1 

Postup Metoda Provádí �as 

Výb�r teritoria, pozvání pracovník� -------- 
KAIZEN 

praktikant 

Probíhá mimo 

kroužek 

Vysv�tlení zp�sobu práce v KAIZEN 

kroužku 
-------- 

KAIZEN 

praktikant 
5 min. 

Pozorování zvoleného procesu, 

záznam viditelných forem plýtvání 
Pozorování na míst� Tým 15 min. 

Výb�r nejv�tších plýtvání Bodová metoda Tým 10 min. 

Návrh �ešení,  

odstran�ní plýtvání 

Ná�rtky,  

realizace na míst�
Tým 30 min. 

Tab. 4.1   Navrhovaný pr�b�h kroužku 12

___________________________________ 
12   http://www.centrumpi.eu/UserFiles/File/Casopis_PI/1_2009/2009-

1%20PI%20Kaizen%20v%20praxi.pdf 
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ZÁV�R 

V Japonsku lidé nad zlepšováním nep�emýšlejí, je tak hluboce zako�en�no v jejich 

nitru, že jej provád�jí automaticky. Typický Japonec by ,, dýchal ‘‘ za svou firmu, a proto je 

pro n�j naprosto p�irozené procesy kolem sebe zdokonalovat, aniž by ho musel jeho nad�ízený 

pobízet. 
eská mentalita je však naprosto odlišná. Stále ješt� velká �ást zam�stnanc� chodí do 

práce, aby si odsloužili svých 8 hodin a nejlépe, aby je p�i tom nikdo p�íliš nevyrušoval. 

Motivovat �eské pracovníky ke zlepšovatelským aktivitám je proto mnohdy úkol nelehký. 

V teoretické �ásti jsem se soust�edila na charakteristiku filosofie KAIZEN a s ní 

související výklad pojm� a systém�. Protože se má práce dále podrobn�ji v�novala 

problematice motivace zam�stnanc� ke zlepšování, jsou zde i kapitoly, v�nované systému 

zlepšovacích návrh�, motivaci a odm��ování pracovník�. 

 Praktická �ást se zpo�átku v�nuje popisu systému zlepšovacích návrh� P.I.L.O.T. ve 

spole�nosti TE Czech s.r.o. Následuje analýza a interpretace poznatk�, získaných na základ�

provedeného dotazování a rozhovor� se zam�stnanci firmy. Cílem této práce bylo zjistit, jaké 

jsou hlavní p�í�iny slabé motivace pracovník� a navrhnout taková doporu�ení, která by ji 

pomohla zvýšit a podpo�ila se tak participace zam�stnanc� na programu P.I.L.O.T. 

Výsledky analýzy ukazují, že drtivá v�tšina pracovník� prošla školením a technickým 

stránkám programu P.I.L.O.T. rozumí. Jak se ale do procesu zlepšování zapojit, jim už 

ukázáno nebylo. Zam�stnanc�m chybí inspirace a velká �ást by uvítala školení na kreativitu 

nebo jinou formu podpory. Ukázalo se, že jednou z dalších bariér, která stojí pracovník�m 

v cest� p�i podávání návrh�,  je i nedostatek �asu na detailn�jší promyšlení a rozpracování 

nápadu. Posledním faktorem, který výrazn� ovliv�oval ú�ast zam�stnanc� na programu 

P.I.L.O.T. byla výše finan�ní odm�ny. Necelá polovina dotazovaných ji shledala neadekvátní 

a p�ála si její zvýšení.  

Na základ� vyhodnocených informací jsem navrhla seznam doporu�ení, o kterých 

jsem p�esv�d�ena, že zvýší motivaci zam�stnanc� firmy TE Czech s.r.o. k podávání 

zlepšovatelských návrh�. Firma by m�la investovat do školení zam�stnanc� v oblasti 

kreativity, protože pouze pracovníci, kte�í ví, jak využít svého vnit�ního potenciálu, jsou 

vyšším p�ínosem pro firmu. S tímto návrhem je provázáno i další z mých doporu�ení, 

zavedení KAIZEN kroužk�, které by pomohlo vy�ešit rovn�ž problém nedostatku �asu. 

Dalším z úkol� by pak m�lo být zatraktivn�ní systému odm��ování, kde bych stávající 1% 

odm�nu za ro�n� ušet�enou �ástku zýšila na 5%. P�ínosem by bylo i oce�ování 
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nejaktivn�jšího odd�lení, které by podpo�ilo zdravou sout�živost zam�stnanc� a vedlo k vyšší 

aktivit� jednotlivých provoz�. Ur�itou zm�nou by m�l projít i systém P.I.L.O.T., který by se 

zp�ístupn�ním na firemním serveru stal více transparentn�jším.    

V��ím, že zde popsané návrhy a doporu�ení by pomohly zvýšit motivaci zam�stnanc�

ve firm� TE Czech s.r.o. a nau�ili je podávat zlepšovací návrhy, což je cílem druhé fáze 

implementace systému zlepšovacích návrh�, ve které se podnik momentáln� nachází.  

 Existuje mnoho forem, jak v �eském podniku úsp�šn� využívat prvky KAIZEN. 

Vedení firem by si však m�lo uv�domit, že nesta�í tyto metody jen nastudovat z knih, snažit 

se je implementovat a ohán�t se p�itom jejich názvy. Podnik si sv�j systém musí ,, ušít na 

míru “ , teprve potom je možné budovat fungující KAIZEN. 
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SEZNAM  ZKRATEK 

5S  metoda úklidu a vytvá�ení základních standard� na pracovišti 

5S + 1   metoda 5S, kterou si TE Czech s.r.o. obohatilo o prvek bezpe�nost  

FR  zkratka pro fiskální rok, který trvá v TE Czech s.r.o. trvá od �íjna do zá�í 

JIT   angl. just-in-time; práv� v �as 

P.I.L.O.T. angl.  Process Improvement and Long-term Optimization in Tyco; zlepšování 

 proces� a dlouhodobá optimalizace v Tyco 

PDCA  angl. plan – do -  check – act; plánuj – ud�lej – zkontroluj – uskute�ni  

QC  angl. quality circles; kroužky kvality 

SDCA angl. standardize – do – check - act; standardizuj – ud�lej – zkontroluj - 

uskute�ni 

TEOA  angl. Tyco Electronics Operating Advantage;  politika všech spole�ností Tyco 

z celého sv�ta, týkající se neustálého zlepšování 

TPM  angl. total productive maintenance; totální produktivní údržba 

TQC  angl. total quality control; absolutní kontrola kvality 

TQM  angl. total quality management; absolutní �ízení kvality 
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