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Zásady pro vypracování diplomové práce 
 

I. 

 Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list + zásady pro vypracování DP 5. Textová část DP 
2. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 6. Seznam použité literatury 
3. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 7. Přílohy 
4. Obsah DP  
 

ad 1) Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedře. Za 
titulním listem následují tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“. 

 

ad 2) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP. 
V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

 

ad 3) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 
strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 4) Obsah DP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 5)  
Textová část DP obvykle zahrnuje: 
• Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním DP; 
• Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
• Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 
DP bude zpracována v rozsahu min. 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 7). 
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
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vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 
mohou snížit klasifikaci práce. 

 

ad 6) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu DP. 

 

ad 7) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 
 

III. 

 Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině. 
 

IV. 

 Diplomová práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem magisterského, resp. 
navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2009/2010. 
 

 
 
 
Ostrava 30. 11. 2009    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 
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1. Úvod, cíl práce 

Cílem této práce je zavést ve firmě Grupo Antolin návrh na štíhlou výrobu pomocí metod 5S 

a SMED. 

Štíhlost podniku znamená dělat jen takové činnosti, které jsou potřebné, dělat je správně hned 

napoprvé, dělat je rychleji než ostatní a utrácet přitom méně peněz. Šetřením však ještě nikdo 

nezbohatl, štíhlost je o zvyšování výkonnosti firmy tím, že na dané ploše dokážeme 

vyprodukovat více než konkurenti, že s daným počtem lidí a zařízení vyrobíme vyšší přidanou 

hodnotu než druzí, že v daném čase vyřídíme více objednávek, že na jednotlivé podnikové 

procesy a činnosti spotřebujeme méně času. Štíhlost podniku je v tom, že děláme přesně to, co 

chce náš zákazník a to s minimálním počtem činností, které hodnotu výrobku nebo služby 

nezvyšují. Být štíhlí tedy znamená vydělat více peněz, vydělat je rychleji a s vynaložením 

menšího úsilí. 

Štíhlá výroba je filosofie, která usiluje o zkrácení času mezi zákazníkem a dodavatelem 

eliminací plýtvání v řetězci mezi nimi. 

 

MOTTO 

„Nejdůležitější výrobní prostředek je malý a šedivý a váží kolem 1300 gramů. 

Je to lidský mozek.“   

Massaki Imai [1] 

 

 

2. Seznam použitých zkratek 

T  termín 

R  responsibility 

P  production 

PE  proces engineer 

WJ  waterjet 

TPM  total productive maitenance 

SMED  singel minute exchange of die 

VZV  vysokozdvižný vozík 



 3 

3. Popis jednotlivých metod štíhlé výroby 

3.1. Kaizen 

Slovo KAIZEN má svůj původ v Japonsku. Soustavné zlepšování procesů ve výrobních 

podnicích bylo v Japonsku postaveno na iniciativě lidí, kteří s procesem přicházejí nejvíce do 

styku. Japonské firmy si vytvořily propracované systémy motivace pro všechny zaměstnance 

bez rozdílu funkce, kvalifikace a postavení ve firmě. [3]. Kdo přinese zlepšovací návrh, který 

bude později zaveden do praxe, získává finanční ohodnocení, mimořádnou dovolenou 

a podobně. V době, kdy japonský automobilový průmysl začal dělat starosti automobilkám 

v USA, připadalo ročně na jednoho zaměstnance v Japonsku tisíckrát více zlepšovacích 

návrhů, než v USA. [11] 

Dnes už se tento přístup používá běžně po celém světě. V automobilce Škoda v Mladé 

Boleslavi jej znají pod označením KVP (Kontinuerliches Verbesserungsprozess) 

pocházejícím z VW.Škoda Auto jej vylepšila do té míry, že jej VW přijal jako koncernový 

a nazval jej KVP2. [1] 

 

Definice KAIZEN 

Význam slova kaizen byl poprvé definován v knize "KAIZEN, the Key to Japan's 

Competitive Success", od pana Masaaki Imai, ve které je uvedena tato definice: 

„KAIZEN znamená zlepšování, nebo spíše, znamená stálé zlepšování osobního života, 

rodinného života, sociálního života a pracovního života. Po aplikování na pracovišti KAIZEN 

znamená stálé zlepšování zahrnujíce každého – managery i pracovníky.“ [2] 

Kaizen je metoda, která přistupuje ke zlepšování jako nikdy nekončícímu procesu, při němž 

se dosahuje relativně malých zlepšení stávajících výrobních nebo jiných procesů, které se 

stávají konkurenceschopnějšími [9]. 

Metoda je zaměřená na takové formy plýtvání, které lze odstranit v co nejkratším termínu a za 

velmi malých investic. 

Slovo Kaizen znamená: KAI = měnit,  ZEN = dobrota, laskavost.       
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Implementace KAIZENU v organizaci 

Každý den by se mělo udělat někde ve firmě aspoň nějaké malé zlepšení. Při implementaci 

KAIZENU do firmy je snazší o něm mluvit, než ho opravdu uplatňovat [8]. Je přirozené, že 

lidé navrhují určité změny na jejich pracovištích, pokud jsou nespokojeni s jejich současnými 

podmínkami. Některé třeba nadřízený nepostřehne, ale pokud je od něho potřeba schválení, 

může nastat několik situací. Ideální situace nastává pokud nadřízený podporuje své podřízené, 

aby prosadili své myšlenky a nápady. Nadřízený pak příslušně ohodnotí toto úsilí nebo 

vyjádří uznání. To je tím důvodem, proč lidé takovéto zlepšení vytváří. Kladná reakce od 

nadřízeného vytváří pocit důvěry mezi podřízenými a stimuluje další vylepšování. Jde pak 

o jakousi zpětnou vazbu, která zapříčiňuje vznik kontinuálního zlepšování. [4] 

Koncepce Kaizen 

Proč vlastně v dnešní globalizované době zavádíme Kaizen? 

Kaizen je základem přežití firmy, co děláme dnes, nemusí být dostatečné pro budoucnost. 

Firma chce být konkurenceschopná, reaguje na kroky konkurence. Firma chce zvyšovat své 

zisky. Firma chce zabezpečit lidem práci a odpovídající životní úroveň. [7] 

MOTTO 

"Dělejme věci lépe, vyrábějme v lepší kvalitě, zdokonalujme i to, co na první pohled 

zdokonalení nepotřebuje, protože pokud to neuděláme, předstihnou nás ti, kdo to dělají." 

          Massaki Imai [1] 

Kaizen se může aplikovat ve všech oblastech každé firmy jako jsou: 

� Technický úsek 

� Výroba 

� Obchod a marketing 

� Logistika 

� Personální úsek 

� Finanční úsek 

Do Kaizenu jsou zapojeni všichni zaměstnanci firmy: 

� Top management 

� Střední management 

� THP pracovníci 

� Výrobní pracovníci 



 5 

� Seřizovači 

� Údržbáři 

Možné oblasti zlepšování metodou Kaizen jsou: 

� Zlepšení manipulace s materiálem 

� Zdokonalování výrobních metod a postupů 

� Zlepšení procesů na strojích 

� Zvýšení kvality 

� Zlepšení pracovních podmínek 

� Eliminace poškození stroje a výrobku 

� Redukce odpadů 

� Redukce norem času 

� Odstranění zbytečných prací 

� Zlepšení pracovních podmínek 

� Zvýšení bezpečnost práce 

Základem Kaizenu je pochopení, že to co nepřináší hodnotu je plýtvání. Máme 7+1 druh 

plýtvání [1]:           

1. Nadprodukce  

� Ztráty 

� Špatná kvalita 

� Nepřehlednost 

� Zakrývání problémů 

2. Nepotřebné procesy 

� Špatná konstrukce 

� Nadbytečné zpracování 

� Chod strojů naprázdno 

3. Nepotřebné pohyby zaměstnanců 

� Špatně organizované pracoviště 

� Špatně organizované procesy 

4. Výroba chybných dílů 

� Dodatečná kontrola 

� Místo pro opravy 
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� Následná práce 

5. Doprava 

� Špatné rozmístění pracovišť 

� Špatná zajišťování materiálu 

� Mezisklady 

6. Vysoké zásoby 

� Ztráty 

� Špatná kvalita 

� Nepřehlednost 

� Zakrývání problémů 

7. Čekání 

� Pozorování stroje 

� Čekání na materiál 

� Výpadek stroje 

� Čekání na odzkoušení 

8. Nevyužití lidského potenciálu 

� Ztráty dobrých nápadů, kreativity, znalostí 

 

Hlavní příčiny plýtvání lze shrnout do třech hlavních termínů: „3 Mu“. Termín „3 Mu“ 

pochází ze tří japonských slov začínajících písmenem M: 

� Muda  – ztráta, neužitečnost, nadbytečnost 

� Mura  – nepravidelný, nestejný, vychylující se 

� Muri  – nepřiměřený, napnutý, přetížený 

Aby podnik správně fungoval, musí v něm  probíhat zároveň paralelně tři procesy: 

� Inovace 

� Kaizen 

� Udržování standardů 

Základní rozdíly mezi INOVACÍ a systémem KAIZEN lze shrnout v následující tabulce [14]. 
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INOVACE KAIZEN 

� Krátké dramatické změny 

� Přerušované, termínované změny 

� Vysoké riziko 

� Několik vyvolených 

� Individuální myšlenky 

� Nové teorie a objevy 

� Velké investice 

� Orientace na techniku 

� Tvořivost 

� Velký pokrok v krátkém čase 

� Informace jsou chráněné 

� Hledání nových technologií 

� Omezená zpětná vazba 

 

� Dlouhodobé, nedramatické změny 

� Plynulé změny 

� Nízké riziko 

� Zapojení všech pracovníků 

� Systematická, týmová práce 

� Konvenční know-how, znalost situace 

� Malé investice 

� Orientace na lidi a procesy 

� Přizpůsobivost 

� Detailní zlepšování drobností 

� Informace pro všechny 

� Silná zpětná vazba 

 

Tab. 1 Základní rozdíly mezi Inovaci a systémem Kaizen. 

Aby Kaizen fungoval tak jak má, musí být zajištěny tyto podmínky: 

� Lidé mají motivaci k vylepšování (ku prospěchu firmy). 

� Lidé vidí problémy (hledání Muda). 

� Lidé znají postup řešení problémů. 

� Silná podpora ze strany vedení firmy Kaizen je postavený na aktivitách zdola, ale 

vyžaduje silnou podporu shora. 

� Podniková kultura založená na týmovém způsobu řízení lidí a na zájmu samotných 

zaměstnanců podílet se na postupném zlepšování. 

� Vytváření organizačních předpokladů pro zlepšení možností komunikace mezi 

pracovníky (konzultační místnosti, návštěvy pracovníků managementu ve výrobě, 

apod.). 
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3.2. Metoda 5S 

Úvod do 5S 

Tato metoda vznikla v Japonsku v polovině minulého století, zásluhou mnoha lidí ve výrobní 

sféře. Těchto 5S se vztahuje k počátečnímu písmenu pěti japonských slov, která popisují 

správné hospodaření. 

V dnešní době je praktikování těchto 5S v podstatě nutné pro všechny výrobní podniky. 

Pozorný odborník na řízení pracoviště dokáže zhodnotit kvalitu podniku během pěti minut. 

Jestliže se podívá, co se na pracovišti děje s ohledem na odstraňování muda a praktikování 5S. 

Nepřítomnost 5S znamená nevýkonnost, plýtvání, nedostatek sebedisciplíny, nízkou pracovní 

morálku, špatnou kvalitu, vysoké náklady a neschopnost plnit dodávky [13]. 

Přínosy zavedení metody 5S: 

� Vytvoření čistého, hygienického, příjemného a bezpečného pracovního prostředí. 

� Oživení pracoviště a zásadní zlepšení pracovní morálky. 

� Odstranění různých druhů plýtvání díky lepšímu přístupu k nástrojům, usnadnění práce 

a uvolnění prostoru na pracovišti. 

� Ovlivní a zaujme zákazníka. 

� Změní přístupy pracovníků ke svým pracovištím a strojům. 

 

Detailní pohled na pět kroků dobrého hospodaření 

1. SEIRI 

První krok, seiri zahrnuje klasifikaci všech položek na pracovišti do dvou kategorií – 

nezbytné a zbytečné – a odstranění těch zbytečných. Měl by být zaveden strop pro počet 

nezbytných položek. Na pracovišti, lze nalézt mnoho různých věcí. Bližší pohled však 

odhalí, že pouze málo z nich je potřebných pro každodenní práci, mnoho dalších nebude 

buď nikdy použito nebo budou potřeba v daleké budoucnosti. Jednoduchým základním 

pravidlem je odstranit vše, co nebude použito v nejbližších 30-ti dnech. 

Často se používá kampaň červených štítků. Vybere se jedna část pracoviště na vytvoření 

pracoviště vzorového. Členové týmu 5S přijdou na toto místo se svazkem červených štítků 

a těmi označí vše, co budou považovat za zbytečné. Čím větší budou štítky, tím lépe. 
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Štítkem by měly být označeny i věci, u nichž není zcela jasné, zda budou potřeba či nikoli. 

Může se stát, že zaměstnanci pracoviště naleznou červený štítek na věcech, které ve 

skutečnosti potřebují. Aby si je mohli ponechat, musí předvést, k čemu je potřebují. Jinak 

vše, co je označeno červeným štítkem bude odstraněno. Věci u nichž neexistuje důvod, aby 

v provozu zůstaly a nemají žádné budoucí využití a žádnou hodnotu, budou vyhozeny. 

Věci, které nebudou potřebné v následujících 30-ti dnech, ale budou potřebné někdy 

budoucnu, jsou přestěhovány na příslušné místo. 

V rámci procesu seiri lze získat cenný pohled na to, jak v podniku vše probíhá. Kampaň 

červených štítků za sebou zanechává horu zbytečných věcí a před zaměstnanci stojí 

nepříjemné otázky typu: Kolik peněz je vázáno v předčasně vyrobených produktech? 

Manažeři i řadoví zaměstnanci musí vidět takovou marnotratnost na pracovišti na vlastní 

oči, aby jí uvěřili. 

Odstranění zbytečných věcí prostřednictvím kampaně červených štítků rovněž uvolňuje 

místo a zvyšuje pružnost využívání prostoru na pracovištích 

2. SEITON 

Jakmile proběhl krok seiri, vše zbytečné bylo z provozu či pracoviště odstraněno a na 

místě zůstal pouze minimální počet věcí, skutečně potřebných. Ale tyto potřebné věci, jako 

třeba pracovní nástroje, jsou k ničemu, nejsou-li po ruce nebo musí-li je člověk hledat. 

Toto nás přivádí k dalšímu kroku-seiton. 

Seiton znamená věci klasifikovat podle jejich použití a seřadit tak, aby jejich nalezení 

vyžadovalo minimum času a úsilí. Abychom toho dosáhli, každá položka musí mít své 

místo určení, název, objem a počet. Nejenom místo, ale i maximální počet položek 

povolených na pracovišti se musí specifikovat. Například rozpracované výrobky nelze 

produkovat v neomezeném počtu. Namísto toho musí být místo na podlaze, vymezené pro 

přepravky s těmito výrobky, jasně vyznačeno a musí se určit jejich maximální počet. 

Jakmile je dosaženo povoleného objemu zásob, výroba v předchozím výrobním procesu se 

musí zastavit, není možné vyrobit více, než spotřebuje následující výrobní proces. Tímto 

způsobem zajišťuje seiton tok minimálního počtu položek na pracovišti od jednoho 

procesu k druhému na základě metody „první dovnitř, první ven“(FIFO). 

Položky ponechané na pracovišti by měli být na určeném místě. Jinými slovy, každá 

položka by měla mít své místo určení, svou adresu. A na druhé straně každé pracoviště by 

mělo být adresou. Zdi by měly být jednotně očíslovány. Umístění takových položek, jako 
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jsou zásoby, rozpracované výrobky, požární hydranty, nástroje, upínací nástroje, formy, a 

vozíky by měly být označeny adresou nebo speciálními značkami. Značky na podlaze nebo 

v jednotlivých částech pracoviště označují místa pro rozpracované výrobky, nástroje, atd. 

Obdélník na podlaze, určující místo pro přepravky s rozpracovanými výrobky.Tak vytváří 

místo, dostatečné pro uskladnění maximálního povoleného počtu této položky. Jakákoli 

odchylka od tohoto počtu se proto okamžitě projeví. Nástroje by měly být umístěny na 

dosah a mělo by být snadné je vzít do ruky a zase odložit na místo. Jejich siluety mohou 

být kupříkladu namalovány na povrchu místa, kam patří, takže je snadné zjistit, že je právě 

někdo využívá. 

Rovněž chodby a průchody by měly být příslušně barevně označeny. Tak jako slouží jiná 

místa k uskladnění zásob nebo rozpracovaných výrobků, slouží chodby k pohybu. Proto by 

měly být úplně prázdné, aby byl jakýkoli zde nechaný předmět okamžitě viditelný jako 

abnormalita a mohl být odstraněn. 

3. SEISO 

Seiso znamená vyčistit pracoviště, tedy stroje, nástroje a také podlahy, zdi a další místa.  

Obsluha stroje může během čištění narazit na různé poruchy a nedostatky. Je-li stroj 

pokrytý mastnotou, prachem, je těžké odhalit jakékoli problémy, které se mohou na stroji 

objevit. Během čištění je však snadné zaznamenat únik oleje, prasklinu v krytu, či uvolnění 

matice a šroubu. Jakmile jsou tyto problémy odhaleny, je snadné je uvést do pořádku. 

Říká se, že většina poruch na strojích začíná vibracemi (z důvodů uvolněných matic 

a šroubů), proniknutím cizích částeček do stroje nebo nedostatečným mazáním. Z tohoto 

důvodu je seiso pro obsluhu stroje důležitou činností, protože umožňují odhalit mnoho 

užitečného. 

4. SEIKETSU 

Seiketsu znamená udržovat osobní čistotu v tom smyslu, že má člověk na sobě vhodný 

pracovní oděv, ochranné brýle, rukavice a pracovní boty a že je pracoviště udržováno 

v čistém a zdravotně nezávadném stavu. Další interpretací výrazu seiketsu je pokračování 

neustále a každodenně v práci na seiri, seiton a seiso. 

Je například snadné projít proces seiri jednou  a dosáhnout určitých zlepšení, ale bez snahy 

pokračovat v této činnosti se situace vrátí opět tam, kde byla. 
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5. SHITSUKE 

Shitsuke znamená sebedisciplína. Lidé, kteří praktikují seiri, seiton, seiso, seiketsu 

kontinuálně, jsou ti lidé, u kterých jsou tyto činnosti součástí každodenní rutiny.Tímto 

získavají sebedisciplínu. 

Těchto 5S principů můžeme nazývat filozofií či způsobem života. Základem 5S je dodržovat 

to, na čem jsme se dohodli. Začíná to zbavením se všeho, co na pracovišti nepotřebujeme 

(seiri) a pokračuje uspořádáním všech nezbytných položek přehledným způsobem (seiton). 

Poté musíme pracoviště a vše na něm udržovat v naprosté čistotě, abychom snadno 

zaznamenali abnormality (seiso) a tyto tři předchozí kroky je nutné provádět kontinuálně 

(shitsuke). [5] 

Zaměstnanci musí v každém z těchto kroků dodržovat zavedená a dohodnutá pravidla a než 

dosáhnou shitsuke, osvojí si sebedisciplínu potřebnou k jejich každodennímu dodržování. 

Proto nazýváme poslední, pátý krok právě sebedisciplínou. 

V tomto kroku by měl management zavést standardy pro každý z pěti kroků a zajistit, aby je 

zaměstnanci dodržovali. Součásti těchto standardů by měl být způsob, jak v každém z těchto 

kroků hodnotit dosažený pokrok. 

Existuje pět způsobů, jak hodnotit úroveň 5S v každé fázi: 

1. Vlastní hodnocení 

2. Hodnocení odborným poradcem 

3. Hodnocení nadřízeným 

4. Kombinace výše uvedeného 

5. Soutěžení mezi pracovišti 

3.3. SMED - Rychlá změna nástrojů 

Metoda SMED nám slouží ke snížení prostojový časů, způsobené nutnými přestavbami strojů, 

nástrojů atd. 

Základním kamenem této metody je pochopení, že veškeré přestavby musí být prováděny 

všemi pracovníky stejným způsobem, bez rozdílů svých zkušeností. Snažíme se odstraňovat 

plýtvání [12]. 

Plýtvání při tradi ční výměně nástrojů: 

� Hledání nářadí, pracovních pomůcek 

� Chůze 
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� Čekání 

� Chybějící standardy 

� Chybějící nástroje 

Tradiční pohled na výměnu nástrojů je takový, že každý pracovník vykonává výměnu jiným 

způsobem, nářadí odkládá na jiné místo, používá jiný pracovní postup, pracoviště není 

uspořádané [6]. 

Zavedení této metody nám přinese : 

� Nižší průběžná doba 

� Vyšší pružnost 

� Zlepšení kvality 

� Redukce nákladů na nástroje 

� Zvýšení nezávislosti operátora 

� Zvýšení využití zařízení 

Postup implementace SMED: 

1. Identifikace úzkého místa 

2. Analýza současného stavu – používají se videokamery, provádějí se analýzy všech 

činností pracovníků při výměně. 

3. Aplikace metody SMED  

a. Oddělit práci, která musí být vykonaná nevyhnutelně při vypnutém zařízení(interní 

výměna) od práce, která může být vykonána v průběhu chodu zařízení(externí 

výměna) 

b. Redukce interní výměny, tak, že stále víc práce se bude vykonávat externě. 

c. Redukce externí výměny. Klíčem k řešení tohoto problému je organizace 

pracoviště (5S). Eliminuje se proces ustavení, který zabírá značný čas při všech 

výměnách 

d. Redukce celkového času pro interní i externí výměnu. Vizualizují se postupy a 

standardy. Používá se ve velké míře fotografie. Podmínkou je fungování 5S. 

4. Realizace nápravných opatření 

5. Kontrola nápravných opatření 

6. Prezentace výsledků 
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Metodu SMED začínáme aplikovat ihned po ukončení posledního vyrobeného kusu až po 

kontrolu 1 vyrobeného kusu. 

Vývojový diagram rozsahu metody je vidět na obr. 1. 

 

Obr. 1 

Hlavní zásady při rychlých změnách jsou: 

� Standardizovat akce externího přetypování 

� Standardizovat stroje 

� Využívat rychlé upínače 

� Využívat doplňkové nástroje, které budou seřízené v přípravku a sním vložené do stroje 

� Vytvořit víceprofesní týmy na řešení rychlých změn 

� Automatizovat proces seřízení 

Ukončení výroby 

posledního kusu 

Vyměnit nástroje, 

přípravky 

Nastavit nové parametry 

 

Nachystat potřebný mat. 

pro další výrobní blok 

Výroba 1 dobrého kusu 

 

Kontrola 1 kusu 

 

SMED 
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Prostředky pro zkracování časů na přetypování: 

� Metoda jednoho pohybu – zajištění objektů jedním pohybem – kolíkem, rychlé upínače, 

pružiny, magnety.. 

� Princip nejmenšího společného násobku – dorazy 

� Upnutí jednou otáčkou 

� Vykonávání paralelních operací současně – více pracovníků 

Desatero rychlé změny: 

� Výměna a seřizování je plýtvání 

� Nikdy neříkej je to nemožné 

� Zkrácení časů seřízení je práce týmu, tým je třeba odměnit 

� Analýza přímo na pracovišti a videozáznam jsou nejlepší argumenty 

� Standardizuj proces seřízení 

� Připrav pomůcky nástroje předem 

� Při výměně se pohybují ruce a ne nohy 

� Šrouby jsou nepřátelé, otáčení závitu stojí čas – přítlačné pružinové spoje, páky a jiné 

rychloupínací pomůcky 

� Nastavování polohy podle oka je třeba nahradit značkami, stupnicemi dorazy 

� Bez měřeného tréninku se závod nevyhrává 

 

3.4. TPM – Totálně produktivní údržba 

TPM se orientuje na zapojení všech pracovníků v dílně do aktivit, které směřují 

k minimalizaci prostojů. Při TPM jde o překonání tradičního dělení lidí na pracovníky, kteří 

pracují na daném stroji a pracovníky, kteří ho opravují [9]. Vychází se z toho, že právě 

pracovník , který obsluhuje stroj má šanci zachytit abnormality v jeho práci a případné zdroje 

budoucích  poruch zařízení co nejdříve. Mottem TPM je : Chraň si svůj stroj a starej se o něj 

vlastníma rukama. Maximum údržbářských prací se přenáší na výrobní pracovníky  a výrobní 

úseky. Začíná se obvykle zlepšením pořádku na pracovištích, čištěním strojů  a kontrolou 

jejich stavu. Dále se obsluha učí porozumět svému stroji, tak jako zkušený řidič automobilu. 

Hlavním motorem zavádění TPM musí být vedení firmy, protože se jedná o výraznou změnu 

zvyků, které byly dlouhou dobu budovány a jsou uloženy v hlavách lidí: 

� Výrobní pracovníci nerozumějí zařízení, na kterém pracují, nemají k němu vztah a péči 

o zařízení považují za úkol údržbářů 



 15 

� Údržba je černá díra s nepřehlednou evidencí práce a  spotřeby materiálů 

Jednou z hlavních oblastí, kde je možné zvýšit produktivitu výrobních zařízení je  eliminace 

přerušování jejich práce. Klasická údržba se zabývá hlavně přerušeními, která vznikají 

v důsledku poruchy. 

TPM používá pět základních činností na eliminaci přerušení v práci výrobních zařízení: 

� Používání optimálních podmínek pro práci zařízení(čištění, mazání, utahování šroubů) 

� Dodržovaní předepsaných provozních podmínek 

� Včasné diagnostikování a obnova poškozených prvků 

� Odstraňování konstrukčních nedostatků v zařízení 

� Zdokonalování schopností pracovníků v oblasti obsluhy a údržby zařízení 

Přesun úkolů z údržby do výroby probíhá postupně v malých krocích a při současném školení 

pracovníků z výroby. Je možné využít i tzv. údržbářské kroužky, jejichž hlavním cílem je 

zlepšování stavu výrobních zařízení, odstraňování rozporů mezi údržbou a výrobou [15].  

Principy práce těchto kroužků jsou: 

� Malé smíšené skupiny dělníků, mistrů, techniků, 4-10 lidím pod vedním operátora 

� Dobrovolná účast 

� Trvání maximálně 90 minut v rámci pracovní doby 

� Maximálně 5 schůzek na jedno téma 

Samozřejmě, že i po přesunu operativních úkolů na výrobní týmy zůstane v podniku i nadále 

centrální údržba, ale jako servisní středisko s následujícími úkoly: 

� Výpomoc při krizových situacích 

� Budování systému údržby rozvoj strategií 

� Centrální zásobování náhradními díly 

� Informační systém údržby 

� Centrální úkoly údržby-jeřáby, budovy, sklady, vozíky atd. 

� Speciální úkoly 

TPM je více o lidech, jejich postojích a  schopnostech než o strojích. Právě první kroky, které 

jsou zaměřeny na rozvoj schopností operátorů, by měly u obsluhy strojů postupně rozvinout 

následující schopnosti [10]: 

A) Schopnost objevit, odstranit abnormality na zařízení a zamezit jejich vzniku 

� Správné mazání, způsob mazání a způsob kontroly mazání 
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� Čištění strojů, způsob čištění 

� Zlepšování zařízení 

� Zlepšování postupů údržby 

B) Schopnost porozumět funkcím zařízení a hledat příčiny abnormality 

� Vědět, co hledat při kontrole 

� Používat správná kritéria proto rozhodování o abnormalitách 

� Vědět, kdy je potřeba stroj odstavit  

� Umět diagnostikovat příčiny některých poruch 

C) Schopnost porozumět vztahu mezi zařízením a kvalitou, schopnost předvídat možné 

problémy a jejich příčiny 

� Umět vykonávat fyzikální analýzu problému 

� Znát závislost mezi stavem části zařízení a kvalitou produktu 

� Znát toleranční rozsahy statické a dynamické přesnosti, vědět jak změřit tolerance 

� Porozumět příčinám chyb kvality 

D) Schopnost opravovat 

� Výměna náhradních dílů 

� Znát předpokládanou životnost jednotlivých částí 

� Schopnost redukovat životnost jednotlivých částí zařízení 

� Schopnost aktivně pomáhat při větších opravách zařízení 

Co potom vlastně budou dělat údržbáři? Odpověd je prostá : Údržbáři by měli dělat to, co je 

jejich hlavním úkolem – věnovat se systému a  strategiím údržby, optimalizovat procesy 

údržby  a náklady, vykonávat preventivní aktivity a předvídat rizika. 

TPM má smysl všude tam, kde záleží na eliminaci ztrát kapacity zařízení a zvýšení 

produktivity. Je to dlouhodobý koncept, který vyžaduje velké změny v myšlení. Musí být 

zabudován i do systému odměňování pracovníků údržby, kteří musejí pochopit, že jejich 

práce nemůže být hodnocena počtem hodin, které věnují odstraňování poruch, ale počtem 

hodin, během nichž je zařízení schopné produkovat kvalitní výrobky. 

Důležitá je znalost Týmové práce, SMED, 5S, nástrojů kvality, vizualizace atd. 

Postup implementace TPM: 

1. Příprava projektu TPM 

� Oznámení o rozhodnutí zavést TPM v podniku. Vysvětlení cílů, postupů a standardů 
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� Zahájení vzdělávání a osvěty na podporu TPM pro všechny úrovně v podniku 

� Vytvoření vhodné organizační struktury na zavedení TPM – vytvoření realizačních 

týmů na různých úrovních 

� Vypracování základních cílů a postupů zavedení TPM – analýza současného stavu, 

definování budoucích stavů, harmonogram, detailní plán implementace 

2. Implementace na vybraném pracovišti 

� Úvodní TPM projekt ve vybrané části výroby 

3. Implementace v podniku 

� Zlepšování CEZ – výběr zařízení, formování týmů 

� Zpracování programů autonomní údržby v jednotlivých týmech 

� Vytvoření plánů pro oddělení údržby – periodické a preventivní prohlídky  

� Tréninky zaměřené na řešení detailních problémů v týmech TPM 

4. Stabilizace 

� Vyhodnocení výsledků, stanovení vyšších cílů, zdokonalování stabilizace programu 
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4. Charakteristika firmy Grupo Antolin  

4.1. Profil firmy Grupo Antolin Ostrava 

Firma Grupo Antolin Ostrava vznikla v létě roku 2008 jako dceřiná společnost španělské 

firmy Grupo Antolin.  Firma sídlí v průmyslovém parku CTP Ostrava-Hrabová. Velikost 

výrobní haly je 7000 m2. Firma Grupo Antolin Ostrava se specializuje na dodávky pro 

korejské zákazníky  Hundai Nošovice a do Kia Žilina. Startovací projekt tohoto závodu byl 

Hundai i30 (FD). Stropní panely se vyrábí na 2 substrátových  linkách, kde jsou hlavní prvky 

procesu 2 lisy a 2 waterjety. Poté jdou takto vyrobené stropy přes mezisklad na montážní 

linku, kde dochází ke kompletaci stropu včetně výplňových pěn, elektrických kabelů, 

mikrofonů atd. Takto vyrobený a smontovaný strop odchází k zákazníkovi přímo na montážní 

linku. 

Informace o rozběhu a počtu vyrobených aut u jednotlivých projektů : 

� Hundai FD 5 Dr výroba stropů, montáž stropů, sekvencování stropů pro HMMC 

SOP: 09/2008 – EOP: 2012 

Volume: 84.000veh/year. 

� Hundai FD Wagon výroba stropů, montáž stropů, sekvencování stropů pro HMMC 

   SOP: 02/2009 – EOP: 2012 

Volume: 36.000veh/year. 

� Hundai YN výroba stropů, montáž stropů, sekvencování stropů pro HMMC 

SOP: 10/2009 – EOP: 2016 

Volume: 75.000veh/year. 

� Hundai JC  výroba stropů, montáž stropů, sekvencování stropů pro HMMC 

SOP: 06/2011 – EOP: 2016 

Volume: 54.000veh/year. 

� Kia LM  výroba stropů a posílání do montážního závodu GA Žilina 

SOP: 01/2010 – EOP: 2015 

Volume: 75.000veh/year. 

� Kia SL   výroba stropů a posílání do montážního závodu GA Žilina 

SOP: 06/2011 – EOP: 2016 

Volume: 75.000veh/year. 
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Na  obrázku č. 2 můžete vidět celkové výsledné prodeje firmy Grupo Antolin Ostrava v k€ 

v roce 2009 a odhad prodejů až do roků 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 

Firma zaměstnává v tomto roce cca 100 pracovníků. Na obrázku č. 3 můžeme vidět 

vzestupnou tendenci počtu pracovníků od roku 2009, kdy ve firmě  90 lidí a výhled do roku 

2013 je aby ve firmě pracovalo zhruba 120 pracovníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 

6.500

13.000

16.500 17.000 17.000

2009 2010 2011 2012 2013

90
100

110 120 120

2009 2010 2011 2012 2013



 20 

4.2. Profil firmy Grupo Antolin  

Počátky firmy sahají až do let 1950. Centrála firmy je ve Španělském Městě Burgos.  

Firma se specializuje na tří výrobní odvětví automobilového průmyslu. První odvětví je 

výroba stropů, panoramatických střech, stínítek, montáž příslušenství jako jsou mikrofony, 

světelné lampy, ovládací panely atd. 

Druhým odvětvím je výroba dveřních výplní, montáž akustických materiálů, ovládání oken, 

bezpečnostní prvky.  Třetím a posledním odvětvím je výroba autosedaček včetně rámu 

a mechanismů. 

Na obrázku č. 4 je koláčový graf poměrů jednotlivých výrobků firmy. Největší podíl má 

výroba střešních panelů, poté dveřních výplní. Nejmenší podíl výrobků mají autosedačky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 

Na obrázku č. 5 je  sloupcový graf, kde je uveden podíl zákazníků firmy Grupo Antolin. Jak 

můžete vidět na obrázku, hlavní zákazník firmy je koncern Wolswagen group. Korejští 

výrobci automobilů jsou schováni pod „Others“. 
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Obr. 5 

 

Dále na obrázku č. 6 je uveden přehled zemí, kde firma má své výrobní závody a montážní 

závody.  Jak je vidět na obrázku, firma působí globálně po celém světě.  

 

Obr. 6 

 

 

 

� Spain  
� Germany 
� Slovakia 
� Czech Republic 
� France 
� United Kingdom 
� Poland 
� Portugal 
� Turkey 
� Russia 

� Morocco 
� South Africa 
� China   
� India 
� Japan 
� Thailand 
� South Korea 

 

� Canada 
� United States 
� Mexico 
� Argentina 
� Brazil 

EUROPE AMERICA  AFRICA-ASIA  



 22 

5.  Zavedení metody 5S do Grupo Antolin Ostrava 

Při zavádění metody 5S je cílem dosáhnout maximální angažovanosti a podpory všech 

pracovníků. Pokud do samotné implementace metody 5S aktivně zapojíme pracovníky, 

kterých se to bude na jejich pracovištích přímo týkat, tak docílíme toho, že tito pracovníci si 

vezmou zavádění 5S za své a budou se aktivně podílet na zavedení a následném udržování 

metody 5S na svém pracovišti. Jako pilotní projekt pro zavedení metody 5S jsem zvolil 

substrate linku. Vypracoval jsem časový harmonogram pro úspěšné zavedení metody 5S. 

Nejdříve došlo k proškolení všech pracovníku tohoto výrobního střediska, poté proběhla 

předběžná analýza nákladů na zavedení této metody, kde se zjistilo, že je potřeba zajistit tyto 

požadavky: 

� Skříňky na osobní věci pro každého pracovníka 

� Stojany na uklízecí prostředky  

� Plastové boxy pro odkládání pracovních pomůcek 

� Barevné reklamní fólie a spreje na označení koridorů 

� Jednotné nástěnky 

� Jednotné cedule na označení pracovišť 

� Odstavné plochy a držáky pro drobný materiál a pracovní pomůcky 

Pro zavedení větší vizualizace bylo navrhnuto pět druhů barev s přihlédnutím na systém 

kvality a požadavky EHS. Barevné značení pracovišť, koridorů bylo zvoleno následující: 

� Bílá  komunikace 

� Červená  nebezpečný odpad, zablokované díly 

� Černá   normální odpad 

� Žlutá   věci pro recyklaci, vstupní mat., polotovary, výstupní mat. 

� Modrá  nástroje, šneky, pracovní pomůcky atd. 

� Zelená   únikové komunikace 

 

5.1. Plán implementace metody 5S do Grupo Antolin Ostrava 

Připravil jsem plán implementace metody 5S. Plán jsem rozdělil do dvou fázi. První fáze je 

přípravná, kde jsem se zaměřil na vytvoření týmů, vytvoření časového plánu, vytvoření 

systémů značení jednotlivých koridorů a definování nákladů. Druhá fáze je realizační, kde 

jsem už připravil časový plán pro všech pět kroků metody 5S. 
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5.1.1 Přípravná fáze 

� Představení metody 5S pracovníkům, školení, vtáhnutí do problematiky  

  T: W49 

  R: PE+P 

  

� Vytvoření týmů 5S - vytvořit plně fungující tým, definovat odpovědnosti všech členů, 

vybrat vedoucího týmu.  

T: 4.12.09 

R:PE+P 

� Vytvořit časový harmonogram 

        T:3.12.09 

R: PE 

� Odhad nákladů na implementaci 5S    

T:5.12.09 

R: PE 

� Definování systému značení, barvy, atd. 

.  T:5.12.09 

R: PE 

 

5.1.2 Realizační fáze 

SEIRI /protřídit/  

� Projít pracoviště, označit nepotřebný materiál 

T: 8.12.09 

R: ALL 

� Projít skříně, regály na pracovištích, označit nepotřebný materiál 

T: 8.12.09 

R: ALL 

� Odstranit nepotřebný materiál  

T: 8.12.09 

R: P 

� Zkontrolovat a protřídit dokumentaci 

T: 8.12.09 

R: ALL 
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� Únikové cesty musí být volné 

T: 8.12.09 

R: P+L 

 

SEITON /umístit/  

� Všechny položky, které zůstali na pracovišti musí mít specifikované místo 

T: 11.12.09 

R: P+PE 

� Každý koridor musí být identifikován 

T: 11.12.09 

R: Březina, Šimon 

� Vytvořit zóny, které musí zůstat vždy prázdné, například elektrický rozvaděč, hydrant, 

atd. 

T: 11.12.09 

R: Březina, Šimon 

� Všechny koridory musí odpovídat podmínkám ergonomie práce 

T: 11.12.09 

R:  PE 

� Definovat počet koridorů pro vstupní materiál a tyto koridory označit 

T: 11.12.09 

R: PE 

 

SEISO /čištění/          

� Vytvořit Plán úklidů jednotlivých pracovišť 

T: 12.12.09 

R: PE 

� Hledat cesty jak docílit minimálního znečištění pracovišť 

T: 12.12.09 

R: PE 

� Zajistit potřebné pomůcky pro provedení jednotlivých úkonu dle Plánu úklidu, najít 

vhodné místo, kde tyto pomůcky na pracovišti umístit, toto místo musí být označené 

 T: 12.12.09 

R: P 
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� Definovat odpovědnosti za úklid jednotlivých ploch 

T: 12.12.09 

R: P 

 

SEIKETSU /standardizovat/  

� Zajistit pravidelné provádění kroků  Seiri, Seiton, Seiso 

T: 26.12.09 

R: P 

� Vytvoření vizuálního managementu   

T: 5.12.09 

R: PE 

SHITSUKE /dodržování  a zlepšování/ 

� Vytvoření systému 5S auditů 

T: 5.12.09 

R: PE 

� Informovat pracovníky o výsledků auditů  

T: 26.12.09 

R: P+PE 

� Vytvoření databáze nápravných opatření 

T: 11.12.09 

R: PE 

� Začlenit 5S audity do systému auditů ve firmě 

T: 5.12.09 

R: PE 

� Informovat vedení firmy o výsledcích metody 5S 

T: 5.12.09 

R:  PE 

� Zajistit aby 5S bylo standardem 

T: 15.12.08 

R: ALL 
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Implementaci metody 5S bude systematicky řídit pracovník PE ve spolupráci s vedoucím 

výroby a vedoucími ostatních útvarů. Na jednotlivých směnách byly vytvořeny realizační 

týmy 5S, kde sami pracovníci si vybraly svého směnového koordinátora 5S.  

 

5.2. Seznámení zaměstnanců firmy Grupo Antolin s  metodou  5S 

Pro seznámení pracovníků s těmito metodami jsem vypracoval prezentaci v programu MS 

PowerPoint, kde jsou prezentovány zásady, cíle a postupy těchto metod. Školení probíhala po 

jednotlivých pracovních týmech vždy za účasti jejich nadřízeného pracovníka a to z toho 

důvodu, aby byla jasně viditelná snaha tyto metody zavést. Tato školení trvala přibližně 

hodinu a probíhaly v pracovní době školených zaměstnanců. Na závěr jsem školení doplnil 

i fotografiemi a ukázkami z jiných firem, souvisejících  s těmito metodami. Tento systém 

školení se projevil jako úspěšná volba, protože pracovníci jasně viděli, že tento systém je 

funkční i v jiných firmách a že tyto metody jsou brány jako všeobecný  standard. Zároveň 

jsem apeloval, aby si tuto metodu zaváděli pracovníci sami na svých pracovištích 

pod odborným vedením pracovníka PE.  

Cílem této strategie bylo docílit většího zapojení pracovníků. Vychází to i z toho, že pokud si 

člověk vytvoří něco sám, tak se daná věc mnohem lépe udržuje, než když mu to někdo dá 

příkazem. 

5.2.1 Prezentace metody 5S 

Prezentaci metody 5S jsem vypracoval pro účely školení pracovníků. Je zde popsáno 

jednotlivých pět kroků, včetně důvodů, proč tuto metodu zavádíme a jaké jsou cíle metody. 

Prezentace metody 5S je vypracována v příloze č.1. 

 

5.3. Vypracování potřebných dokumentů 

Plán úklidu jednotlivých pracovišť 

Pro zajištění třetího kroku Seisu (čištění), jsem vypracoval „Plán úklidu“ na dané pracoviště, 

kde denní čištění znamená uklízet 10 minut na konci každé směny a týdenní čištění znamená 

čištění a uklízení 30 minut na konci pracovního týdne na odpolední směně. Každé pracoviště 

má v „Plánu úklidu“ přesně definované činnosti, které se musí dodržovat a za které jsou 

pracovníci jasně odpovědní. Na Obr. 7 je uveden Plán úklidu pro substrate linku.  Celý 

dokument včetně hlavičky a všech náležitostí je uveden v příloze č. 2 
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Denně - 10 min. na konci směny

Týdně - 30 min., poslední směna v týdnu
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Obr. 7 
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Referenční stav 5S 

V tomto dokumentu jsou jasně definovány činnosti a odpovědnosti zainteresovaných 

pracovníků na jednotlivých pracovištích včetně vyčleněného času a frekvence provádění. 

Také slouží jako vizuální pomůcka pro kontrolu jednotlivých pracovišť. Tento dokument jsem 

vytvořil pro každou pracovní operaci. Ukázka dokumentu pro pracoviště Lis je vidět na 

obrázku č. 8 a pro pracoviště WJ je vidět na obrázku č. 9. 

 

Obr. 8 
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PRACOVIŠTĚ

ČÍSLO REVIZE
DATUM
VYPRACOVAL/REVIDOVAL

LIST

OBLAST: Linka 1

KDO MATERIÁL ČAS FREKVENCE

vedoucí linky Vizuální 3 min na začátku směny

obsluha Vizuální průběžně průběžně

obsluha  Plán úklidu průběžně podle potřeby

obsluha  Plán úklidu průběžně 1 x    Směna

obsluha Vizuální průběžně průběžně

obsluha Vizuální průběžně průběžně

obsluha Vizuální průběžně průběžně

Referenční Stav 5S

OPERACE

Ověření referenčního stavu, zajištění nápravy

Foto vizualizace

Kontrola dodržení stanovených pozic

Úklid pracoviště během směny

 

Kontrola dodržování ochranných pomůcek

        Pracovní pozice: Vyjmutí z WJ 

Kontrola pracoviště dle referenčního stavu 5S

Úklid pracoviště před ukončením směny

Kontrola správnosti třídění odpadů

FOTO 2
FOTO 1

FOTO 3

Lay-out

Umíst ění pracovního stolu stolu
Místo pro lepidlo AB 40/50 a Etylacetat

FOTO 3

FOTO 4
Umístění kontrolního stolu stolu Místo pro scrap

 

Obr. 9 

Ostatní dokumenty Referenční stav 5S které  jsem vypracoval pro zbylá pracoviště  jsou 

uvedeny v příloze č. 3, 4, 5. 

Hodnocení 5S 

Pro hodnocení pracovišť v rámci 5S jsem vypracoval 15 konkrétních auditních otázek. 

Hodnocení bude probíhat formou pravidelných týdenních auditů, kde každá otázka může být 

ohodnocena bodovou škálou od jednoho až do tří bodů, kde znamenají: jeden bod 

nepřijatelné,  dva body ke zlepšení a  tři body dostatečně.  Formulář je uveden na obrázku 

č. 10. 
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Obr. 10 
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6. Zavedení metody SMED do firmy  Grupo Antolin Ostrava 

Rozhodl jsem se využít metodu SMED na výměnu forem a WJ přípravků. V současné době 

jsou ve firmě 2 lisy a 2 waterjety. Dnes jsou ve firmě 4 projekty, což znamená 12 forem a 12 

waterjetových  přípravků. Cílem je, aby všechny formy bylo možné používat na obou lisech a 

aby všechny WJ přípravky bylo možné usadit do obou Waterjetů. Cílem je zkrátit dobu 

výměny na co nejmenší čas, jelikož je požadováno maximální využití kapacit obou lisů. 

 

6.1. Analýza současného stavu 

Zjistil jsem, že postup výměny forem a WJ přípravků nebyl popsán, nebyly jasně definovány 

odpovědnosti a posloupnosti jednotlivých činností. Chyběla jasná organizace ze všech 

zainteresovaných stran. Výroba - zde nebyly definovány činnosti pracovníků v průběhu  

výměny nástrojů, nebyly jasně definovány požadavky identifikace materiálu pro vrácení zpět 

do skladu. Údržba - zde se negativně projevoval nedostatek pracovních pomůcek, nebyly 

definovány místa pro uložení pracovních nástrojů. Logistika - tady byl problém zajistit, aby 

v době výměny přijel pracovník včas, musel se najít způsob systému identifikace vráceného 

materiálu zpět do skladu. 

 

6.2. Seznámení zaměstnanců firmy Grupo Antolin s  metodou  SMED 

Pro seznámení pracovníků s těmito metodami jsem vypracoval prezentaci v programu MS 

PowerPoint, kde jsou prezentovány zásady, cíle a postupy těchto metod. Školení probíhala se 

všemi pracovními týmy jak výroby, tak i pracovníků  z útvarů logistiky a údržby. Opět se 

potvrdila myšlenka, že je správné do těchto systému aktivně zapojit všechny členy pracovních 

týmu pro vytvoření pozitivního myšlení a naladění všech pracovníků. Současně se po 

ukončení úvodního seznámení a školení otevřela debata formou brainstormingu jak najít 

optimální cesty pro snížení časů nutných pro přestavbu pracovišť.  

Prezentace metody SMED je vypracována v příloze č.6. 

 

6.3. Vytvoření dokumentů pro výměnu nástrojů  

Na základě výsledků brainstormingu z úvodního školení a po důsledné  analýze reálné 

výměny nástrojů jsem vytvořil pracovní návod s jasným definováním všech činností 



 32 

a odpovědností za tyto činnosti. S tímto návodem byly seznámeny všechny zainteresované 

útvary. Výraznou změnou je přesunutí odpovědnosti za manipulaci s VZV z oddělení 

logistiky na  oddělení údržby. Pracovníci údržby museli být již před touto změnou proškoleni 

k způsobilosti  řízení VZV. Tímto způsobem se eliminoval prostoj z důvodu nepřítomnosti 

pracovníka logistiky.  Dále jsem se pokusil najít vhodný způsob, jak v rámci výměny 

efektivně vyměnit materiál na lince, jak zapojit pracovníky výroby do této výměny. 

Vypracoval jsem následující postup: 

1) 15 minut před ukončením výroby, zkontrolovat, zda se na pracovišti nachází 

maximálně 1 role používaného materiálu, která je nasazena na řezacím stole; pokud se 

na pracovišti nachází více rolí, informovat logistiku o jejím odvezení zpět do skladu 

Odpovědnost: Výroba 

2) 10 minut před ukončením výroby informovat útvary logistiky a výroby 

Odpovědnost: Výroba 

3) Údržba připraví nahřatou formu na výměnu - formu odpojí od externího vyhřívání 

Odpovědnost: Údržba 

4) Po posledním vyrobeném kusu provést očištění napínacího systému, sundat separační 

fólii z formy a poté formu vyčistit tlakovým vzduchem 

Odpovědnost: Výroba 

5) Připravit pracoviště na výměnu forem - připravit cestu pro VZV, odsunout řezací stůl, 

palety s materiálem, pomocné stoly atd. 

Odpovědnost: Výroba 

6) Odpojit formu od lisu - odpojit hadice topení a harting konektor; uvolnit upínací 

šrouby formy 

Odpovědnost: Údržba 

7) Vytáhnout formu z lisu a odvézt do regálu forem 

Odpovědnost: Údržba 

8) Očistit pracovní desku stolu    

Odpovědnost: Výroba 

9) Dovézt novou formu k lisu a vložit ji do lisu  

Odpovědnost: Údržba 

10) Označit všechen nespotřebovaný  materiál a připravit jej na transport 

Odpovědnost: Výroba 
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11) Odvézt nespotřebovaný materiál zpět do skladu 

Odpovědnost: Logistika 

12) Usadit formu v lisu, formu zajistit upínacími šrouby k lisu, zapojit hadice topení 

a Harting konektor, nastavit recepturu v ovládacím menu 

Odpovědnost: Údržba 

13) Dovézt nový materiál na pracoviště   

Odpovědnost: Logistika 

14) Odpojit WJ kunu - přívody vzduchu a Harting konektor, zvednout spodni lože WJ 

Odpovědnost: Údržba 

15) Odvézt WJ kunu do skladu forem  

Odpovědnost: Logistika 

16) Přívézt novou WJ kunu a usadit ji ve WJ 

Odpovědnost: Logistika 

17) Zapojit WJ kunu - přívody vzduchu a Harting konektor 

Odpovědnost: Údržba 

18) Odvézt staré kontrolní přípravky a ihned dovézt nové aktuální 

Odpovědnost: Logistika 

 

Po zavedení tohoto postupu se čas nutný pro výměnu nástrojů snížil průměrně o 10 minut. 

Dále došlo k rapidnímu zlepšení organizace práce, koordinace mezi jednotlivými útvary  

a systému výměny materiálu na pracovní lince. 

Dále jsem navrhnul změnu systému ukončení výroby  stropů se střešním oknem, které jsou 

vyráběny dvou-krokovou technologií. Současný stav je, že první technologický krok těchto 

stropů je ukončen zároveň s druhým krokem. Toto znamená, že musí být vyměněny nástroje 

ve dvou lisech a dvou waterjetech. Je jasné, že tuto výměnu není možné provést během 

30 minut jako při výměně 1  krokové technologie. Čili jsem navrhnul, že 1 krok bude ukončen 

jednu až dvě hodiny před ukončením výroby a můžeme začít výměnu nástrojů v překrytém 

čase. Dále je možné po výměně nástrojů pokračovat ve výrobě nového výrobku až do 

ukončení směny. Druhý technologický krok bude pokračovat až do klasického ukončení 

směny. Poté se provede výměna nástrojů na této substrátové lince. 
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7. Závěr  
Tato diplomová práce z oblasti řízení jakosti byla zaměřena na implementaci metod 5S 

a SMED do firmy Grupo Antolin Ostrava. Cílem této práce bylo tyto metody ve firmě zavést.  

V úvodu práce jsem popsal metody štíhlé výroby Kaizen, 5S, SMED a TPM.  Vypracoval 

jsem detailní plán implementace metody 5S včetně  definování termínů a odpovědností. Pro 

výcvik pracovníků jsem vytvořil školící materiál formou  prezentace, kde jsem se snažil 

efektivně seznámit pracovníky s metodou 5S. Poté jsem proškolil všechny pracovníky. Při 

školení jsem se snažil vtáhnout pracovníky do problematiky 5S,  pomocí praktických příkladů 

a fotografií. Byly vytvořeny směnové realizační týmy 5S, které si sami koordinovaly zavedení 

a fungování metody na svých směnách. Ve spolupráci s realizačními týmy jsem vytvořil Plán 

úklidu na substrate linku, kde jsem definoval činnosti , které mají být prováděny v průběhu 

směny, jejích frekvenci a odpovědnosti za tyto činnosti. Aby se stalo 5S standardem, vytvořil 

jsem pro každé pracoviště dokument nazývaný Referenční stav 5S. Tento dokument jsem také 

vytvořil pro všechny pracoviště. Tyto dokumenty jsem doplnil fotografiemi optimálního stavu 

na jednotlivých pracovištích. Také jsem doplnil seznam činností, které musí být na tomto 

pracovišti prováděny a odpovědnosti za tyto činnosti. Aby systém 5S postupně nevymizel, 

vypracoval jsem dokument pro provádění auditu 5S, kde jsou kontrolní otázky z jednotlivých 

pracovišť. Četnost auditů se stanovila na 1 x 14 dnů. Kontrolní tým byl sestaven tak, že 

z každého útvaru byl definován člověk odpovědný za provádění těchto auditů.  

Dále jsem provedl analýzu současného stavu výměny forem a WJ kun. Tyto dvě místa se 

ukázala jako kritická. Připravil jsem materiál pro školení pracovníků metodou SMED 

a následně jsem všechny pracovníky substrate linky proškolil. Zároveň jsem v závěru školení 

provedl formou brainstormingu debatu jak tuto výměnu časově zredukovat. Poté jsem 

zpracoval pracovní postup pro výměnu forem a WJ kun. Po aplikaci metody SMED se 

podařilo zredukovat čas na výměnu forem a WJ kun o 15 minut. 

Dosavadní praktické aplikace obou přístupů prokázaly jejich užitečnost pro podnikovou praxi. 

Jako další krok bych viděl zavedení metody TPM, kde by se dalo těžit z již zavedených metod  

štíhlé výroby ve firmě. 
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Příloha č.1-Prezentace 5S 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



Příloha č.2-Plán úklidu 
 

  Č. TQ-S-GL1-001

  1. VYDÁNÍ / DATUM: 1.12.2009

  REVIZE Č.:

Vydal: Šimon Schválil: Kim   DATUM:

Denně - 10 min. na konci směny

Týdně - 30 min., poslední směna v týdnu

Zařízení, prostor

Plán úklidu Substrate line

Kdy ?Čím ?Jak ?Co ?

Podlaha Pozametat Smetákem
V průběhu směny, denně 

na konci směny

Denně na konci směny

Denně na konci směny

Odpad

Stůl

Vysypat, odvézt VZV

Pozametat, uklidit Vzduchem, hadrem

Týdně

V průběhu směny, denně 
na konci směny

Stůl

Podlaha Pozametat Smetákem

Očistit stůl včetně konstrukce 
stolu a všech vodících 

válečků
Vzduchem, hadrem

Válečkovač Ručně AB LR2 + Ethylacetat

Vyčištění  celého stroje
Ethylacetat, škrabky, 

špachtle
Válečkovač

Týdně

V průběhu směny, denně 
na konci směny

Denně na konci výroby

Týdně

Vysypat, odvézt VZV

Hadrem vyčistit pracovní 
plochu pružin 

Hadrem, vzduchem

Denně na konci směny

Denně na konci poslední 
směny

Denně na konci směny

V průběhu směny, denně 
na konci směny

Pozametat Smetákem

Denně na konci směny

Denně na konci směny

Umgovací stroj + okolí

Týdně

Při každé výměně nástroje 
nebo 1 týdně

Robot

Odpadní vana

Podlaha

V průběhu směny, denně 
na konci směny

Denně na konci směny

Pozametat Smetákem

Vysypat, odvézt VZV

Denně na konci směny

V průběhu směny, denně 
na konci směny

Pozametat Smetákem

Utřít Hadrem

Po ukončení výroby nebo 
před přestávkou

Denně na konci směny

Týdně

V průběhu směny, denně 
na konci směny

Denně na konci směnyOdpad Vysypat, odvézt VZV

Ručně

Ručně

Kompletní očištění od 
prachu a špíny

Smetákem

Pořádně  prostříknout 
ethylacetatem

Vyměnit kartony za nové

Očištění 

Pozametat

Kontrolní stůl

Pistole

Kabina

Kontrolní lehra

Stříkací kabina

Kontrolní lehra 

Podlaha

Odpad

Stůl

Podlaha

Krmící stůl, Řezací stůl

Válečkovač

Lis

WJ

Vyměnit za nové Ručně

Pozametat Smetákem

Kartony na podlaze

Podlaha

Odpad

Pružiny napínacího sytému 
formy

Spodní deska lisu

Podlaha

Odpad

Ručně, hadrem, 
saponátem

Vysypat, odvézt VZV

Ramena robota Otřít ramena robotů,  spirály

Utřít, pozametat, ofoukat
Hadrem, vzduchem, 

smetákem

Ofoukaní a očištění celého 
robota

Vzduchem, hadrem

Vybrat Lopatou

 



Příloha č.3-Referenční stav 5S pro pracovní operaci stříkací kabina 

 
 
 

PRACOVIŠTĚ
ČÍSLO REVIZE

DATUM
VYPRACOVAL/REVIDOVAL

LIST

OBLAST: Linka 1

KDO MATERIÁL ČAS FREKVENCE

vedoucí linky Vizuální 3 min na začátku směny

obsluha Vizuální průběžně průběžně

obsluha  Plán úklidu průběžně podle potřeby

obsluha  Plán úklidu průběžně 1 x    Směna

obsluha Vizuální průběžně průběžně

obsluha Vizuální průběžně průběžně

obsluha Vizuální průběžně průběžně

        Pracovní pozice: St říkací kabina

Kontrola pracoviště dle referenčního stavu 5S

Úklid pracoviště před ukončením směny

Kontrola správnosti třídění odpadů

Referenční Stav 5S

OPERACE

Ověření referenčního stavu, zajištění nápravy

Foto vizualizace

Kontrola dodržení stanovených pozic

Úklid pracoviště během směny

 

Kontrola dodržování ochranných pomůcek

FOTO 2FOTO 1

Lay-out

Místo pro odapd 
Čistá st říkací kabina

Místo 
prozablokované 

SR rámečky



Příloha č.4-Referenční stav 5S pro pracovní operaci zakládání do linky 
 

PRACOVIŠTĚ Linka 1 + Linka 2

ČÍSLO REVIZE 1
DATUM 20.1.2010
VYPRACOVAL/REVIDOVAL M.Šimon

LIST 1/1

OBLAST: Linka 1

KDO MATERIÁL ČAS FREKVENCE
FOTO 

VIZUALIZACE

vedoucí linky Vizuální 3 min na začátku směny foto 1-6

obsluha Vizuální průběžně průběžně foto 1-6

obsluha  Plán úklidu průběžně podle potřeby foto 1-6

obsluha  Plán úklidu průběžně 1 x    Směna foto 1-6

obsluha Vizuální průběžně průběžně foto 1-6

obsluha Vizuální průběžně průběžně foto 1-6

obsluha Vizuální průběžně průběžně dle WI

        Pracovní pozice: Zakládání do linky

Kontrola pracoviště dle referenčního stavu 5S

Úklid pracoviště před ukončením směny

Kontrola správnosti třídění odpadů

Referen ční Stav 5S

OPERACE

Ověření referenčního stavu, zajištění nápravy

Foto vizualizace

Kontrola dodržení stanovených pozic

Úklid pracoviště během směny

 

Kontrola dodržování ochranných pomůcek

l

FOTO 2

FOTO 6

FOTO 1

FOTO 3

l
l

Lay-out Místo pro PUR desky 
reklamované na dodavatele

Místo pro špinavé  PUR desky, 
od lepidla

Místo pro  PUR desky ur čené k 
protahování vále čkovače

Místo pro vysekávání PUR desek Místa ur čené pro hadry a pro 
Etylacetat a cleaner AB LR 2

FOTO 5
Pracovní st ůl za řezacím stolem Kartony pod vále čkova čem

FOTO 4

 



Příloha č.5-Referenční stav 5S pro pracovní operaci vyjmutí z WJ, umbugování, kontrola 

 
 

PRACOVIŠTĚ

ČÍSLO REVIZE

DATUM
VYPRACOVAL/REVIDOVAL

LIST

OBLAST: Linka 1

KDO MATERIÁL ČAS FREKVENCE

vedoucí linky Vizuální 3 min na začátku směny

obsluha Vizuální průběžně průběžně

obsluha  Plán úklidu průběžně podle potřeby

obsluha  Plán úklidu průběžně 1 x    Směna

obsluha Vizuální průběžně průběžně

obsluha Vizuální průběžně průběžně

obsluha Vizuální průběžně průběžněKontrola dodržování ochranných pomůcek

        Pracovní pozice: Vyjmutí z WJ , Umbugování,  Kontrola

Kontrola pracoviště dle referenčního stavu 5S

Úklid pracoviště před ukončením směny

Kontrola správnosti třídění odpadů

Referenční Stav 5S

OPERACE

Ověření referenčního stavu, zajištění nápravy

Foto vizualizace

Kontrola dodržení stanovených pozic

Úklid pracoviště během směny

 

FOTO 2
FOTO 1

FOTO 3

Lay-out

Umístění pracovního stolu 

FOTO 4
Umbugovací za řízení Měřící přípravek

Čistá st říkací kabina



Příloha č.6-SMED 
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