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ABSTRAKT 

Pro výrobní společnosti i společnosti poskytující služby je v době globalizace velmi složité 

udržet se na světovém trhu. Pokud chtějí být efektivní, musí hledat metody, které jim zajistí 

konkurenční výhodu. Touto výhodou se může stát zvedení štíhlé výroby či podniku. Tato 

bakalářská práce popisuje krátce principy štíhlé výroby a zaměřuje se na metody 5S a muda. 

Na závěr je uveden pohled autorky na problematiku štíhlé výroby. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Štíhlá výroba; 5S; muda. 

 

ABSTRACT 

It is very difficult to survive in a world market in the era of globalization for manufacturing 

companies and service companies. If they want to be effective, they have to find a way to 

ensure their competitive advantage. This advantage may become implementation of a lean 

production. This thesis describes briefly the principles of lean production and focuses on 

methods of 5S and muda. There are mentioned views of the author on the issue of lean 

production in conclusion of this thesis. 
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1. ÚVOD 
 

Zákazník a plnění jeho požadavků je v dnešní době centrem zájmu všech firem, které chtějí 

být úspěšné, prosperující, nebo které mají jako svůj hlavní cíl přežít. Ekonomická recese, se 

kterou se potýká celý svět, byla, je a ještě bude pro mnoho firem znamenat konec, ačkoli se 

nyní pomalu začíná situace zlepšovat. Proč tomu tak je? Samozřejmě- krach amerických 

bank, pokles poptávky a nedůvěra investorů jsou bezesporu prvotní příčinou vzniklé situace.  

Dá se však nějak předejít finálnímu důsledku krize, čímž je uzavírání podniků a propouštění 

zaměstnanců? Jednoduchou analýzou by se dalo pro začátek říci, že více financí na udržení 

provozu by určitě pomohlo. Více financí znamená vyšší prodeje nebo snížení nákladů. Za 

termínem- snížit náklady, si spousta firem představuje nakupovat levněji, což často znamená 

upřímně řečeno nakupovat méně kvalitní suroviny jako vstupy. Spousta firem také tak činí. 

Bohužel se kvalita vstupů odráží na kvalitě výstupů, s čímž by měly firmy počítat. Horší 

kvalitu výrobků špatně snáší právě onen nejdůležitější zákazník. Na trhu figuruje velké 

množství firem zabývajících se výrobou stejných výrobků. Proto je kvalita v dnešní 

informativní a rychle se rozvíjející společnosti velmi důležitá, samozřejmě ale nejen ona. 

Zákazník má tendenci se stále více řídit rčením: “Nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné 

věci.“  

Odpověď na to, jakým způsobem lze zajistit, aby zákazník zůstal věrný určité firmě a nepřešel 

ke konkurenci, je velmi jednoduchá. Zlevněním výrobků na úkor kvality to samozřejmě není, 

alespoň ne dlouhodobě. Právě dlouhodobé hledisko je to, na které je důležité se orientovat, a 

to nejen v době hospodářské krize. Mimo zajištění vysoké kvality výrobků je dalším aspektem 

schopnost rychlé reakce, schopnost přizpůsobení se specifickým požadavkům zákazníka, 

zajištění nízkých nákladů a další.   

Bakalářská práce bude věnována celosvětově a aktuálně řešenému problému zeštíhlení 

výroby. Bude obsahovat odborné rady a doporučení, které mohou vést k získání větší 

konkurenceschopnosti firmy na trhu. Pokud se firmy rozhodnou pro řešení svých problémů 

tímto způsobem, dostanou se na velmi dlouhou a nikdy nekončící cestu, která jim však je 

schopna zaručit úspěch, pokud se metodami budou pečlivě řídit. Zavádění štíhlé výroby, nebo 

lépe řečeno štíhlého podniku, přináší společnosti možnost stát se flexibilní a prosperující 

firmou, která nabízí širokou variabilitu kvalitních výrobků, schopnou se rychle přizpůsobit 
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individuálním přáním zákazníků a zároveň firmou, která tyto výrobky nabízí za ceny 

hromadně vyráběných produktů.  

Většina metod štíhlé výroby, které podporují efektivitu podniku, vyžadují v počátečním stavu 

více či méně financí. Avšak v této době, kdy se svět potýká již druhým rokem s hospodářskou 

krizí, je mnoho společností na pokraji existence, a proto nejsou ochotny investovat do 

jakýchkoli inovací. Přesto chtějí mít možnost bojovat s konkurencí o místo na výsluní. 

Vzhledem k tomuto faktu bude bakalářská práce věnována metodám 5S a muda, které větší 

investice nevyžadují. Tyto metody mohou být využity kteroukoli firmou nehledě na její 

investiční možnosti. Budou zde probrány základní principy a trvalé hodnoty, které jsou platné 

jak v době recese, tak v období konjunktury. Metody 5S a muda- neboli odstranění plýtvání, 

představují pevné a poctivé základy prosperity v průmyslových podnicích a nejen v nich. 

Cílem bakalářské práce je, na základě teoretických znalostí získaných z prostudované 

literatury a na základě praktických zkušeností, analyzovat přístupy štíhlého podniku, 

zhodnotit názory autorů a poukázat na obtížnosti zavádění štíhlé výroby v praxi. Práce bude 

zaměřena na metody 5S a muda, jakožto na metody nevyžadující velké finanční prostředky, 

které v přetrvávající době ekonomické krize nemá spousta firem k dispozici.  

2. CHARAKTERISTIKA ŠTÍHLÉ VÝROBY 

 

Definice ze zdroje [2] pojednává: „Štíhlá výroba znamená vyrábět jednoduše v samořízené 

výrobě. Koncentruje se na snižování nákladů přes nekompromisní úsilí po dosažení 

perfekcionismu. Ke každému dni ve výrobě patří principy kaizen aktivit, analýza toků a 

systémy kanban. Toto úsilí vtahuje do změn všechny pracovníky podniku- od vrcholového 

managementu až po pracovníky ve výrobě [2]“. Definice je poměrně rozsáhlá, v podstatě se 

ale snaží v pár větách obsáhnout fakt, že se jedná o výrobu, která v sobě čítá výhody 

hromadné strojové výroby a zdůrazňuje prevenci ztrát, které se snaží zcela odstranit. Dále se 

snaží o neustálé zlepšování neboli kaizen. Výroba používá analýzu hodnotového toku pro 

vizualizaci ztrát, úzkých míst apod. Pomocí systému kanban je zajištěno správné označení 

všech činností, procesů a produktů. Veškerá štíhlá činnost a myšlení je závislá na ochotě a 

snaze každého pracovníka a jeho zlepšování ve formě neustálého učení se. 
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Důležitá část charakteristiky je obsažena ve zdroji [12]: Štíhlé systémy jsou zaměřeny na 

zákazníka, a jsou právě jím řízeny. Je tak zajištěno dodání správného množství přesně 

žádaného výrobku ve správný čas a požadované kvalitě. Štíhlá výroba je schopna vyrábět 

široký sortiment výrobků nebo služeb a pružně reaguje na změny sortimentu či kvality. 

Zdroj [6] staví svůj pohled na systému výroby společnosti Toyota a koncept staví na pěti 

základních principech: přidaná hodnota z hlediska zákazníka, identifikace proudů hodnot a 

eliminace plýtvání, plynulý tok výrobků, výroba tažená poptávkou zákazníka, směřování k 

dokonalosti. Podle těchto základních principů pak doporučuje aplikovat štíhlou výrobu.  

Zdroj [7] shrnuje definici štíhlé výroby velmi přehledně a výstižně: Štíhlá výroba provádí 

komplexní organizaci vývoje a výroby produktu, organizaci dodavatelů a styků se 

zákazníkem tak, aby při lepším plnění zákazníkova požadavku bylo zapotřebí méně lidského 

úsilí, prostoru, kapitálu a času, a přitom aby produkty měly mnohem lepší kvalitu než v 

hromadné výrobě. 

Charakterizovat štíhlou výrobu lze také pomocí modelu "4P", který je uveden ve zdroji [1]. 

Jedná se o 4 kategorie, které v sobě shrnují 14 zásad koncepce firmy Toyota: 

• Filosofie:    I. zaměření se na dlouhodobé myšlení a cíle. 

• Proces:   II. vytvoření nepřetržitého toku;    
   III. systém tahu;       
   IV. vyrovnání pracovního zatížení- heijunka;  
   V. zastavení výroby při objevení chyby v jakosti- jidoka; 
   VI. standardizace;      
   VII. vizuální kontrola;     
   VIII. využívání prověřené technologie;   

• Lidé a partneři: IX. pravidlo vůdcovství;      
   X. rozvoj a podněcování lidí a týmů;    
   XI. dobré vztahy a podpora dodavatelů. 

• Řešení problémů:  XII. princip přesvědčení se na vlastní oči;   
        XIII. důsledné rozhodování všech alternativ;   
   XIV. neustálé učení se- kaizen. 
 

Ačkoli se nejedná o klasickou definici, na základě koncepce "4P" lze vyčíst a pochopit, oč 

štíhlé výrobě jde a na čem je založena. Štíhlá výroba se vyvinula právě ze 14-ti zásad 

společnosti Toyota neboli z koncepce TPS- Toyota Production System.  
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Add. I.- Dlouhodobé cíle mají být postaveny nad ty krátkodobé, jako jsou např. 

momentální dosahování vysokého zisku. Dlouhodobým rozvojem a snahou pozvednout 

úroveň podniku směřuje firma k dlouhodobé prosperitě a úspěchu na trhu. 

Add. II.- Pracovní procesy i informace mají tvořit nepřetržitý tok. Žádná činnost tak 

nečeká na předcházející činnost, čili nezahálí. Pokud je tok materiálů a informací plynulý 

a rychlý a zároveň je propojen s lidmi, můžou být okamžitě odhaleny jakékoli problémy.  

Add. III.- Pomocí sytému tahu se firma vyhne nadvýrobě. Vyrábí přímo dle objednávek, 

nepotřebuje velké zásoby, pouze je doplňuje podle aktuální spotřeby. 

Add. IV.- K úspěchu koncepce štíhlosti je důležité nejen odstraňovat ztráty, nýbrž i 

odstraňovat přetížení lidí a nevyváženost výroby. Vyrovnání je důležité z důvodu 

kolísavosti poptávky zákazníků. Jednou by pracovníci neměli co vyrábět, jindy se mohou 

objednávky nakupit najednou. V důsledku přetížení mohou být na zařízeních mnohem 

častější poruchy.  

Add. V.- Jakost je hlavním faktorem pro určení hodnotové nabídky. Klíčem štíhlosti je 

dosahovat správné jakosti hned napoprvé. Výrobní zařízení má být vybaveno varovným 

systémem, který ihned upozorňuje na neshodu. Součástí je možnost okamžitého zastavení 

výrobního procesu výroby v případě ohrožení v žádané jakosti. 

Add. VI.- Standardizace je základem pro neustálé zlepšování. Pomáhá udržet 

předvídatelnost, pravidelnost a pravidelné výstupy z procesů. Zároveň se ponechává 

prostor pro návrhy, které převyšují standard. 

Add. VII.- Vizuální kontrola odhaluje skryté i viditelné problémy, zachycuje odchylky od 

plánu či cílovém stavu, umožňuje zlepšení toku a další.  

Add. VIII.- Využíváním prověřených technologií se eliminuje jejich nespolehlivost a 

nestabilita. Nová technologie má tedy být ještě před zavedením prověřena a důkladně 

zhodnocena v provozních podmínkách. 

Add. IX.- Vůdčí osobnosti mají být vychovávány z interního prostředí. Vůdce představuje 

filosofii firmy, stoprocentně rozumí práci a je schopen filosofii firmy šířit. 

Add. X.- Mimořádné úsilí je věnováno upevňování firemní kultury, sdílení firemních 

hodnot, kterými se mohou lidé ve firmě řídit. Důležité je učení lidí týmové spolupráci. 
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Add. XI.- Podpora dodavatelů přináší zlepšení komunikace, přístupu a spolehlivosti. 

Dodavatel je považován za rozšiřující součást firmy, jsou na něj kladeny velké nároky a 

zároveň je maximálně podporován v jejich plnění. 

Add. XII.- Osobní prověření aktuální situace je považováno za výhodnější než 

teoretizování na základě zpráv jiných lidí. Je to ten nejlepší přístup v řešení problémů a 

zlepšování procesů. 

Add. XIII.- Rozhodnutí v řešení záležitosti by mělo nastoupit až po důkladném zvážení 

všech možností. Základem je diskuze nad všemi možnostmi a potencionálními řešeními. 

Implementace finálního řešení by měla probíhat rychle, ale opatrně. 

Add. XIV.- Přístup neustálého zlepšování posouvá společnost výše, zaměstnanci se učí z 

neshod a nejakosti výrobků, standardní výrobní operace se rozšiřují a neustále zlepšují. 

3. PŮVOD VZNIKU PRINCIP Ů ŠTÍHLÉ VÝROBY 

 

Ve třicátých letech minulého století vyráběla firma Toyota Motor Corporation jen jednoduché 

nákladní vozy pomocí primitivních technologií a automobily měly nízkou kvalitu. Pomalu 

však začala vzrůstat rozmanitost a kvantita poptávek a společnost Toyota se musela 

přizpůsobit požadavkům japonského trhu. Proto se Taiichi Ohno Toyoda, který po 2. světové 

válce společnost vedl, musel začít zabývat novým systémem, který by byl vhodný pro 

japonský trh. Nechal se inspirovat mimo jiné společností Ford, která vyráběla velké objemy 

automobilů ve Spojených státech. Po dlouhých studijních cestách byl nakonec vytvořen 

systém výroby firmy Toyota (Toyota Production System, TPS), dnes tolik zmiňovaná štíhlá 

výroba. 

Systém TPS byl vytvořen na základě Fordovy myšlenky nepřetržitého toku materiálu. Ford 

měl zavedené výrobní linky pro hromadnou výrobu, což umožňovalo uspokojit poptávku, ale 

automobily byly v té době všechny stejné a měly všechny černou barvu. Toyota ale 

potřebovala vyrábět velké množství různých modelů, a jelikož měla k dispozici málo volného 

kapitálu a potřebovala dosáhnout co rychlejší obrátky hotovosti, nemohla si dovolit vyrábět 

pouze jeden druh a čekat až se prodá. Zaměřila se proto na „systém tahu“, čili výrobu až po 

přijetí konkrétní objednávky, a na jednokusový tok jako na základní pravidlo pro zajištění 
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schopnosti pružného reagování podniku na poptávky zákazníků za součastného zajištění 

vysoké efektivnosti výroby. Systém TPS se opírá o principy neustálého zlepšování, 

v japonštině se používá slovo kaizen. "Kaizen je celková filosofie, která každodenně usiluje o 

dokonalost [1]." Znamená to, že pro dosahování cílů štíhlosti se odstraňují všechny ztráty, 

které vyvolávají náklady, aniž by přidávaly hodnotu. Důraz je kladen na kvalitu a zapojení 

TPS do celého spektra dodavatelů tak, aby každý článek řetězce uplatňoval stejné zásady 

TPS.  

Systém TPS získal na své věhlasnosti až v 80. letech 20. století, kdy začalo být všem 

podezřelé, že se firma Toyota dokázala mnohem dříve vzpamatovat z globálního ropného 

šoku než ostatní firmy. Následně začali lidé chápat, že dlouhodobé soustředění se na jakost 

pomůže jejich firmám mnohem více než momentální snižování nákladů a začali se systémem 

TPS zabývat. 

4. PRVKY ŠTÍHLÉHO PODNIKU 

 

Tvorba štíhlého podniku se nedá řídit souborem striktních metod, které je nutno 

bezpodmínečně dodržet. Jedná se totiž především o filosofii myšlení managementu i 

zaměstnanců. Do zavádění štíhlosti vstupují vztahy mezi lidmi, motivace zaměstnanců, jejich 

osobní zaujetí, dodavatelé a další okolnosti ovlivňující procesy, které by mohly být obsaženy 

v principech štíhlého podniku a být dalšími z prvků.  

Jako hlavní prvky či zásady, vytvořila například firma Toyota 14 zásad TPS, které byly 

zmíněny již výše. Zásady TPS se znázorňují pomocí “chrámu štíhlé výroby” viz obrázek 1, 

zdroj [1]. 

Obrázek 2 zase dělí prvky štíhlého podniku tak, jak je uvádí zdroj [2]. 

Všechny prvky vedou k hlavnímu cíli a tím je odstranění plýtvání neboli eliminace ztrát tak, 

že se zkrátí průběžná doba výroby- doba mezi získáním objednávky, přes dodání k 

zákazníkovi, až po inkasování platby.  
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Obr. 1- Chrám štíhlé výroby [1] 

 

  

Obr. 2- Prvky štíhlé výroby [2] 
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Management toku hodnot  

Mapování hodnotového toku má za cíl znázornit a všem zaměstnancům zpřehlednit výrobní 

postupy, vysvětlit, jak vzniká hodnota, poukázat, kde dochází ke ztrátám, zdůrazňovat vazby 

mezi činnostmi a další. Tok se mapuje pro různé výrobní nebo podnikové procesy od toku 

informací, přes výrobní činnosti, dobu potřebnou k realizaci, až po mapování zákaznické 

hodnoty- tzv. přidané hodnoty. Je pomocníkem pro analýzu, vizualizaci a měření plýtvání. 

Zaznamenává se pomocí grafických symbolů. 

Týmová práce 

Špatná komunikace ve firmě má často na svědomí velké množství plýtvání. Proto je důležité 

komunikaci vylepšovat rozvíjením procesních a projektových týmů. Týmová práce je chápána 

jako základ pro správné fungování prvků štíhlého podniku.  

Štíhlé pracovitě 

Pod pojmem "štíhlé pracoviště" se rozumí správně navržené pracoviště pro to, aby pracovníci 

nevykonávali zbytečné pohyby a šetřili tak čas a energii. Ke štíhlému pracovišti patří 

vizualizace, ergonomické principy (příznivé fyziologické a sociální podmínky a ochrana 

zdraví), omezení chyb a zásady 5S, kterým bude věnována velká část bakalářské práce jako 

jednomu z hlavních témat. 

Procesy kvality a standardizovaná práce 

Kvalita by měla být stěžejní pro všechny podniky, nejen ty štíhlé. U štíhlého podniku se důraz 

klade nikoliv na množství směrnic a dokumentů, nýbrž na rychlé odhalení příčin nekvality a 

jejich okamžité a stálé odstraňování. Vytvoření standardů je odrazovým můstkem pro 

zdokonalování. Standardy, čili směrnice, jsou ve štíhlé výrobě řešeny jednoduše a 

srozumitelně.  

Kanban, pull, synchronizace, plynulý tok 

Nutnost vyrábět zboží tzv. just-in-time neboli právě včas s sebou přinesla nutnost 

synchronizovat procesy včetně logistiky a vytvořit plynulý tok. V plynulém toku se polotovar 

nikde nezdržuje, je zapotřebí menší zásoby, procesy na sebe navazují. Kanban znamená 

používání karet, které řídí pohyb materiálů a dílů mezi procesy. Karta doprovází materiál po 

celou dobu výroby a je jakousi objednávkou pro další zpracování. Pull systém znamená začít 
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vyrábět až po přijetí konkrétní objednávky. Díky tomu podnik má jen minimální sklady 

rozpracovaných a hotových výrobků a předchází tak finančním ztrátám.  

TPM, rychlé změny, redukce dávek 

TPM- jedná se o management produktivity výrobních zařízení a zaměřuje se na dosahování 

vysoké produktivity výrobních zařízení. Všichni pracovníci, bez rozdílu mezi obsluhou a 

údržbou stroje, jsou zapojeni do aktivit směřujících k minimalizaci prostojů. TPM se 

zaměřuje také na rychlost změn nastavení zařízení pro to, aby byla zajištěna pružná výroba 

menších dávek, ale zato s nabídkou většího sortimentu.  

Kaizen- zlepšování procesů 

Do systému neustálého zlepšování jsou zapojeni všichni zaměstnanci od manažerů po 

dělníky. Dělníci mají za úkol nejen manuálně vykonávat pokyny, nýbrž nad prací přemýšlet, 

upozorňovat na případné problémy a chovat se aktivně. Zlepšování je založeno na znalostech 

a zkušenostech lidí ve výrobě, kteří za své návrhy jsou různě oceňováni a motivováni 

například vlastním pocitem seberealizace. 

Štíhlý layout a výrobní buňky 

Přestavení výroby na výrobní buňky zjednodušuje a zkracuje materiálové toky a vytváří 

základní podmínky pro efektivní týmovou práci. Buňky bývají spojovány tak zvanou "páteří", 

např. montáží, která spojuje jednotlivé výrobní oddíly. Každý oddíl nese za sebe odpovědnost. 

Uplatňuje se zde střídání  a obohacování práce, tok jednoho kusu místo výroby po dávkách a 

nízko-nákladová automatizace. 

5. MUDA 

 

Japonské slovo muda zahrnuje všechny činnosti v procesu výroby, logistiky, skladování, 

administrativy, které zvyšují náklady podniku, aniž by přidávaly hodnotu pro koncového 

zákazníka. Rozdíl mezi činnostmi, které hodnotu přidávají od těch, které hodnotu nepřidávají, 

určuje zákazník. Principem je skutečnost, že činnosti hodnotu nepřidávající firma nemůže 

zpoplatňovat, jelikož zákazník za tyto činnosti není ochoten platit.  

5.1. KATEGORIE PLÝTVÁNÍ 

Zdroje [8],[9] rozdělují muda na pracovišti do sedmi kategorií:  
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    1) muda nadprodukce;         

     2) muda zásob;          

     3) muda oprav a zmetků;        

     4) muda pohybu;          

     5) muda čekání;         

     6) muda dopravy;          

     7) muda zpracování. 

Zdroje [1], [2] rozšiřují dělení o poslední kategorii, která by určitě neměla být vynechána: 

    8) nevyužité schopnosti pracovníků (zdroj [2] tomuto přikládá největší význam).  

Přehledné dělení uvádí zdroj [2]. Dělí různé druhy plýtvání podle místa jejich vzniku 

(logistika, vývoj a administrativa). Pomocí krátkého náhledu jsou manažeři jednotlivých 

úseků informování o konkrétních formách plýtvání v jejich oboru a nemusí tak ztrácet čas 

zdlouhavým hledáním. Plýtvání na počátku tento zdroj definuje: "Plýtvání je všechno, co 

zvyšuje náklady výrobku nebo služby bez toho, aby zvyšovalo jejich hodnotu [2]." 

Muda ve štíhlé logistice: zásoby, nadbytečný materiál a komponenty, zbytečná manipulace, 

čekání, opravování poruch, nevyužité přepravní kapacity, nevyužité schopnosti pracovníků. 

Muda ve štíhlém vývoji: vytváření nadbytečné dokumentace, hledání dokumentace a 

informací, čekání, zbytečné chození, změny v dokumentaci, korekce,  zbytečná práce. 

Muda ve štíhlé administrativě: nadbytek informací, nutnost jejich přípravy a zpracování, 

přeprava zbytečných informací, zbytečný pohyb na pracovišti, hledání, čekání, složité postupy 

nebo nesprávná práce, zásoby, chyby. 

5.1.1  PLÝTVÁNÍ ZPŮSOBENÉ NADPRODUKCÍ 

 

Muda nadprodukce vzniká při výrobě takových výrobků, na které ještě není objednávka. 

Vyrábí se buď příliš brzo, nebo příliš hodně. Důvody nadprodukce jsou (zdroj [8]):  

1) Snaha o větší využití výrobních kapacit a dosažení tak větší produktivity práce 

dělníků.  
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2) Výroba dokončených produktů navíc pro držení pojistného skladu (pojistka proti 

výpadkům výrobních zařízení, zmetkovosti apod.) 

Ztráty způsobené nadprodukcí jsou považovány za největší ze všech druhů plýtvání. Proto 

zdroj [12] doporučuje s muda nadprodukce začít. Nadprodukce způsobuje tyto finanční ztráty 

(zdroj [4]): zvýšené náklady na prostorové uskladnění; náklady na mzdy; dopravní náklady na 

neustálé překládání zásob; náklady na nákup surovin pro výrobu, aniž by byla skutečná 

potřeba hotového výrobku, čili výhled na prodej výrobků a další.  

Nadprodukce v administrativě je řešena ve zdroji [10]. Také zde je dostatek příležitostí k 

chybám: nadbytečné zásoby v prostoru, na stolech, nevyřízené e-maily v počítačích, 

dokumenty čekající na zpracování, shromažďování zbytečných dat, duplicitní zpracovávání 

informací atd. To vše zpomalí rychlost plnění požadavků zákazníka. Právě přes administrativu 

totiž probíhá příjem objednávek a závěrečný prodej. Nadprodukce v administrativě má také 

tyto podoby: zákazníkovi jsou podávány informace, které jsou nepotřebné, organizují se 

porady, které jsou neefektivní, v praxi stále často převládá byrokratický přístup. Podřízení 

často mají za úkol provádět různé analýzy a zprávy, které sice v minulosti byly pro podnik 

zapotřebí, avšak nyní již ne.  

 Jaké jsou doporučení pro odstranění nadprodukce? Teoretické názory autorů v literatuře se 

shodují. Pro eliminaci je potřeba využívat systém tahu nebo just-in-time. Tím bude zajištěn 

odběr všech výrobků, které firma vyrobí, jelikož budou vyrobeny pro konkrétního zákazníka. 

Udržování pojistného skladu pro případ poruchy je mnohem méně efektivní než zavedení 

opatření pro minimalizaci poruch a zmetků (zdroj [8]). Těmito opatřeními mohou být např. 

vizualizace, 5S, signalizace při vyrobení neshodného produktu. Literatura [1] zmiňuje jako 

nejčistší formu systému tahu jednokusový tok. V jednokusovém toku se nevyrábí větší 

množství rozpracovaných kusů najednou, díky tomu se v následných výrobních operacích 

nehromadí zásoby čekající na zpracování.  

Základem principu je eliminovat pojistné zásoby. Celková eliminace však není vždy možná, 

jelikož v praxi můžou zákazníci požadavky na poslední chvíli měnit. Přesný odběr výrobků 

nelze dobře předpovídat. Zde by se sklady neměly řídit pevně daným harmonogramem, který 

funguje u systému tahu. Spotřeba výrobků se zde musí neustále monitorovat a posléze se musí 

velikost zásob uzpůsobovat.  
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5.1.2. PLÝTVÁNÍ ZPŮSOBENÉ NADBYTEČNÝMI ZÁSOBAMI 

 

Zásoby jsou produkty, které nepřidávají žádnou hodnotu z pohledu zákazníka. Nadbytečné 

zásoby jsou výsledkem nadprodukce. Částečně byl problém s nadbytečnými zásoby popsán 

již výše.  

Zdroj [8] kvantifikuje ztráty ze zásob takto: Nadměrné zásoby zabírají prostor, který by mohl 

být využit účelněji. Do finanční sféry se promítají ve formě výrazného zvýšení logistických 

nákladů. Spotřebovávají také velké množství kapitálu, místo aby se kapitál využil v jiných 

oblastech. Mohou zde vyplynout i náklady ušlých příležitostí, které budou však hůře 

identifikovatelné. Ztráty se objevují v požadavcích na zvýšený provoz a řízení skladů, čili v 

potřebě další lidské síly (zdroj [4]). U nadbytečných zásob navíc hrozí riziko poškození, 

zastaralosti, ztráty kvality. Toto snižuje hodnotu zásob. 

Ve zdroji [4] se věcně varuje před de-motivací pracovníků. Pokud se totiž můžou spoléhat na 

vytvořené zásoby, při výpadku stroje nebudou pod žádným tlakem, protože jim nebude hrozit, 

že zastaví celou další výrobu. Oprava stroje tudíž nebude tak rychlá.  

Udržování určité hladiny zásob (minimálně skladu výrobních materiálů) se podniky 

nevyhnou. Proto je důležité řídit se důsledně metodou FIFO (first in-first out) a vést o 

materiálech přesnou evidenci. Jinak by hrozilo, že se na staré zásoby zapomene, či dojde k 

odcizení. Literatura [10] uvádí přímou úměru: čím více zásob firma má, tím více jich musí 

řídit a tím složitější řízení  bude. Vyšší zásoby jsou také otázkou bezpečnosti. Nesprávně či 

nepřehledně umístěné zásoby se mohou stát v horším případě podnětem pro vznik pracovního 

úrazu.  

Eliminace nadbytečných zásob není lehkým úkolem. Na začátku stojí zodpovězení si otázky, 

co je nadbytečná zásoba a co není. Mezi principy, které pomohou eliminovat například zásoby 

rozpracované výroby mezi jednotlivými výrobními operacemi, patří metoda one piece flow- 

metoda jednokusového toku a systém kanban (zdroj [1]). Jednokusový tok počíná okamžikem 

přijetí objednávky, spustí se procesy obstarávání pouze potřebného množství surovin, 

následně začíná výroba pouze žádaného výrobku, bez čekání putuje k další operaci výroby 

atd., aniž by docházelo k hromadění a čekání. Kartový systém kanban zajistí správné 

načasování a informování výroby.  
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5.1.3. PLÝTVÁNÍ ZPŮSOBENÉ OPRAVAMI A ZMETKOVITOSTÍ 

 

Ve zdroji [10] je popsáno odstraňování ztrát vyvolanými opravami v administrativě. Chyby a 

korekce, které se mohou vyskytnout v nevýrobních procesech jsou: chyby v dokumentaci, v 

informačním systému, nečitelné faxy, neúplné specifikace, chybná data, nedostatečně 

definované úlohy. 

Kvalitní vysvětlení důležitosti tohoto druhu plýtvání a kvantifikaci problematiky nabízí 

literatura [4]. Základní ekonomický aspekt je, že zmetky přerušují výrobu a vyžadují nákladné 

opravy. Samozřejmě, když se připočítá materiál, zdroje a práce pro výrobu konkrétního 

zmetku, suma a význam snížení zmetkovitosti na nulu roste. Výčet navazujících a sumu 

navyšujících problémů může pokračovat například tím, že zmetky mohou poškodit výrobní 

zařízení, s tím souvisí nárůst nákladů na nové zařízení, atd. Toto jsou pouze náklady spojené s 

objevením chyb interně. Mnohem vyšší ztráty firmě způsobí chyby nalezené zákazníkem. 

Bude se jednat o náklady na reklamaci, náklady plynoucí z poskytnutých slev, a další.  

Vedení štíhlé firmy má tendenci tlačit zmetkovitost na nulu. Řešení, které je doporučováno 

japonskými závody je vybavení strojů takovými mechanismy, které zastaví svou činnost, 

jakmile objeví vadné produkty. Stroje signalizují například varovným světlem, že byl vyroben 

neshodný výrobek. Odpovědný pracovník tak provoz stroje okamžitě zastaví. Japonský název 

tohoto principu je poka-joke, zdroj [11] překládá pojem do češtiny jako "blbovzdorný". 

Zavedení varovných světel je velmi prospěšné. Ačkoli výroba může být hlídána velmi 

kvalifikovanými pracovníky, přesto může hrozit přehlédnutí neshody. 

Zdroj [16] zmiňuje různá opatření proti vzniku chyb a rozděluje je podle původce chyby. 

Pokud se jedná o chybu lidského faktoru, doporučuje zavést poka-joke. Jedná-li se o tvorbu 

defektů v důsledku dávkové výroby, doporučuje one-piece-flow. Pokud vznikají chyby ve 

kvalitě, je na řadě věnovat se více kontrole kvality. Ačkoli se kvalitě v dnešní době již firmy 

poměrně dostatečně věnují, jedná se o disciplínu, která nebude nikdy stoprocentní. Proto se 

jistě vyplatí hledat takové nástroje, které umožní odhalit neshodu co nejdříve. 

Při odhalení chyby je nejdůležitější prozkoumat její příčinu vzniku a stanovit nápravné 

opatření tak, aby se chyba již neopakovala. „Chyby nás stojí peníze a jsou zbytečné [10].“ 
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5.1.4. ZTRÁTY VYVOLANÉ ZBYTE ČNÝMI POHYBY 

 

Jedná se o ztrátový pohyb, který nepřidává hodnotu. Ve zdroji [1] je tento pohyb popsán jako 

vyhledávání dílů, nástrojů atd., natahování se pro ně nebo jejich urovnávání či skládání. Na 

této definici je velmi patrná závislost na kvalitě propracování metody 5S, která bude popsána 

později. Jednou větou je zde zmiňována také zbytečná chůze pracovníků. 

Problém je velmi dobře zpracován ve zdroji [4]. Eliminace zbytečných pohybů je poměrně 

jednoduše stanovitelná. Většinou se jedná o úpravu uspořádání pracoviště a polohy všech 

pracovních částí. Vytvoření vhodných nástrojů a pomůcek je dalším krokem k eliminaci 

nadbytečných a hodnotu nepřidávajících pohybů. Při přenášení těžkých věcí se navíc 

odstraněním zbytečných pohybů zdolají dva problémy najednou- práce se usnadní, pracovníci 

se tolik neunaví a samozřejmě se odstraní ztráta času. Muda zde představují i takové banality, 

jako je nutnost překládání předmětu z pravé ruky do levé.  

Názorný příklad úspory a zjednodušení práce použil pro vysvětlení daného problému zdroj [2] 

(obr. 3). Na obrázku je také vizuálně zobrazeno procento nárůstu přidané hodnoty na výrobku 

po provedené úpravě na pracovišti. 

 

Obr.  3- Analýza práce a zlepšení pracoviště [2] 
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Příhodnou ukázkou zbytečných pohybů v kancelářích, která je praktikována v mnohých 

podnicích, je pohyb k tiskárně  (faxu apod.). Přístroje jsou buď ve vedlejší místnosti, nebo 

příliš vzdálené.  

Zbytečný pohyb může být pro zaměstnance i vedení těžko rozpoznatelný. Zdroj [12] 

doporučuje vytvořit mapu hodnotového toku pro zkoumanou činnost. V praxi to vypadá tak, 

že se analyzuje součastný stav, vše se pečlivě časově odměří a znázorní v hodnotovém toku. 

Následně se navrhne zlepšení, či jiná varianta, která se bude dále hodnotit a přezkoumávat.  

5.1.5. ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ ČEKÁNÍM 

 

„Čekání  na cokoliv (lidi, materiál, zařízení či informace) je plýtvání [10].“ Jedná se o činnost, 

která nepřidává hodnotu výrobku. 

„Muda čekání se objevuje, kdykoli se práce zastaví z důvodu nerovnováhy na lince, 

nedostatku součástek nebo poruchy stroje, případně když zaměstnanec pouze pozoruje stroj 

při práci [4].“ Čekání se objevuje i během zpracovávání nebo kompletace produktů. V tomto 

případě se jedná o poměrně malé časové procento, které je těžko odhalitelné, i tak je možné 

ho redukovat. Dále se ztráty čekání připisují nedostatečné informovanosti a přílišné byrokracii 

např. zdlouhavé schvalovací řízení a potřeba podpisu několika pracovníků (zdroj [8]).  

Ztráty v čekání se promítnou do nákladů na mzdy a vyrobí se méně produktů, čili se objeví 

náklady na ušlý zisk. Pokud se firmě podaří eliminovat tyto ztráty, zvýší tím výrobní kapacity 

a jestli-že má navíc nastavený systém jednokusového toku, tak zkrátí dobu taktu. 

Zdroj [10] doporučuje jednoduché řešení. Ačkoli se zaměřuje na administrativu- tj. tiskárny, 

faxy,... , principy jsou ve své podstatě platné v každém provozu. Důležité je naučit pracovníky 

správně ovládat používané zařízení. Navíc již při nákupu konkrétního strojového vybavení 

musí firmy přemýšlet dopředu a plánovitě. Existují totiž tyto základní fakta a instrukce, které 

uvažují nad tím, kolik lidí bude stroj používat a v jakém rozsahu: 

• Stroje by měly čekat na lidi, 

• lidé by neměli čekat na stroje, 

• „většina strojů není televize, takže nemusí být sledovány při operaci [10].“ 
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Pokud firma nemůže ovlivnit dobu, kdy stroj práci dokončí, může využít této volné doby 

zaměstnance tím, že ke stroji přistaví např. stůl, kde by zaměstnanec mohl v mezičase 

vykonávat jinou pracovní činnost. Dále zdroj [9] doporučuje zavedené jednokusového toku 

jako řešení odstranění čekání na součástky. Při problému čekání na provedení opravu stroje, 

doporučuje zavedení TPM, jelikož toto je způsobeno nedostatečnou komunikací. Většina ztrát 

čekáním jsou lehce rozpoznatelné, je potřeba pouze ochoty nalézt řešení, aby firmy tyto ztráty 

eliminovaly. 

5.1.6. ZTRÁTY V DOPRAVĚ 

 

Definice ve zdroji [9] je velmi stručná: Jedná se o "jakýkoliv transport (hmotných věcí či 

informací) vzdálenější a komplikovanější než je nezbytné, znovu-reorganizace zásob či 

nesmyslný pohyb fyzických či informačních toků [9].“ 

Podrobnější náhled se nabízí ve zdroji [8]. Pojednává o rozdílu dopravy interní i externí. 

Ideální stav spatřuje v existenci pouze dvou typů dopravy, a to dovozu materiálu pro výrobu a 

vývozu již hotových výrobků zákazníkovi. Ve skutečnosti samozřejmě funguje 

vnitropodniková doprava, doprava polotovaru mezi dvěma různými výrobními postupy, 

přeprava ke vzdálenějšímu skladu apod. Toto však již je definováno jako muda. 

Ztráty v dopravě mohou být lehce přehlídnuty, jelikož různé vozíky, vysokozdvižné vozíky či 

dopravní pásy jsou brány jako nezbytná součást podniku, ačkoliv hodnotu výrobku 

nepřidávají. Je třeba si uvědomit, že tyto ztráty se mohou kvantifikovat nejen do nákladů na 

dopravu, nýbrž se s dopravou do vzdálených míst zvyšuje riziko poškození věcí. Zcela 

vyloučit dopravu je nemožné, její eliminací však firma snižuje časové ztráty i riziko 

poškození dopravního stroje i přepravovaného materiálu 

Návrh zlepšení (zdroj [4]) spočívá v co největším propojení a přiblížení různých výrobních 

linek či procesů tak, aby se minimalizovala nutnost přesouvat polotovar k dalšímu stupni 

výroby.  

Zbytečná manipulace věcí na skladě se eliminuje, pokud budou určeny jejich stálá místa. 

Dalším doporučením je redukovat stav zásob. Nákladné služební cesty jsou finančně velkou 

dopravní ztrátou, která občas nevyvažuje její přínosy. V některých případech by byla stejně 

přínosná například videokonference (zdroj [10]).  
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5.1.7. ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ ŠPATNÝM ZPRACOVÁNÍM 

 

Zdroj [9] toto plýtvání nazývá "nadprací".  Definuje ji jako činnost na produktu, která není 

zákazníkem vyžádaná nebo ji zákazník dokonce sám označuje jako plýtvání. Faktem je, že se 

technici často snaží vyvinout produkt co nejsložitější a nejlepší, čímž plýtvají časem i 

financemi, zatímco hlavním prvkem zájmu by mělo být hledání co nejjednoduššího produktu, 

který bude obsahovat prvky, o které zákazník projeví skutečný zájem. "Štíhlá výroba vždy 

usiluje nikoliv o jednoduše geniální řešení, ale o geniálně jednoduché [8]." 

 Muda zpracování je spatřována hlavně v nevhodné technologii nebo v samotném procesu 

zpracování produktu (zdroje [1],[4],[8]). Jako muda jsou konkrétně zmiňovány tyto příklady: 

přílišný náběh či přeběh obráběcího stroje, neproduktivní údery lisu, vznik otřepů z 

nespolehlivé pily, špatné rozmístění výrobní linky, příliš náročná technologie kontroly 

kvality. Zdroj [1] navíc zmiňuje ztráty, které vznikají při poskytování výrobků vyšší jakosti 

než je nezbytné.  

Pokud firma špatné zpracování nadefinuje, je z finančního hlediska zcela jasné, kde se ztráty 

nachází: náklady na čas pracovníků- čili mzdy, náklady na provoz, náklady plynoucí z výroby 

zmetků. 

Odstranit muda zpracování lze striktní orientací na zákazníka a neustálou snahou o co nejnižší 

náklady. U odstranění chyb v technologii je to složitější, je třeba pečlivého seřizování a 

následné kontroly kvality. 

5.1.8. NEVYUŽITÁ TVOŘIVOST ZAM ĚSTNANCŮ    

 

Jedná se o ztráty času, ztrátu příležitostí na nová zlepšení, ztrátu příležitostí ke školení v 

důsledku nezájmu vedoucích o své zaměstnance a jejich nenaslouchání (viz zdroj [1]). Tyto 

ztráty jsou velmi důležité, avšak se nedají přesně kvantifikovat. 

Při uvědomění-si existence těchto ztrát je jejich eliminace snadná. Zdroj [8] spatřuje eliminaci 

v motivování zaměstnanců, naslouchání, poskytnutí příležitostí k odpovědnosti a k projevení 

názoru, nabídnutí kolektivního jednání a v neposlední řadě zde figuruje princip neustálého 

učení-se a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.  
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Všechny druhy ztrát je možno graficky znázornit pomocí jednoduché časové osy procesu 

odlévání, obrábění a montáže tak, jak jej uvádí zdroj [1] viz obr. 4. Když se tradiční firmy 

rozhodnout provést úspory, hledají je jen tam, kde se přidává hodnota. Z obrázku je vidět, kde 

se nachází ztrátový čas a v jakém je poměru. Štíhlé myšlení hledá úspory hlavně v oblastech 

kde se hodnota nepřidává.  

Doprava      Obrábění  Montáž 

      Odlévání  Doprava        Přemísťování     Seřízení strojů     Kontrola   Přemístění 

  

 

Surovina      Čas            Hotové díly 

         Čas, kdy se přidává hodnota 

          Ztrátový čas 

Obr. 4- Vyjádření přidané hodnoty ve výrobním procesu[1] 

 

6. METODA 5S 
 

6.1. PROČ SE ZABÝVAT METODOU 5S 
 

V literatuře [1] se velmi dobře a jednoduše vysvětluje celý princip a důvod zavádění 5S. 5S 

představuje nástroj, který umožňuje zviditelnit problémy. Na základě průhlednosti problémů 

může firma odstraňovat ztráty. Nejde pouze o jakýsi nástroj k tomu, aby firma pečlivě 

organizovala a označovala materiál a nástroje, není zde cílem udržení maximálně čistého 

prostředí. Pouhé čisté prostřední ještě nemusí přinášet úspory.  Metoda 5S vznikla jako 

prostředek vizuálního managementu, který má za cíl hledat možnosti zlepšování toku přidané 

hodnoty a hledat možnosti snížení nákladů. 

Mezi výhody, které tato metoda pomůže nastolit patří (zdroj [4]):  

• Zaměstnanci si osvojí sebedisciplínu, metoda upozorní na mnoho druhů plýtvání, 

poukáže na zmetky nebo nadbytek zásob, omezí plýtvání fyzickými silami, umožní 
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pouhým pohledem zhodnotit stav zásob a vyřešit tak nedostatek materiálu, omezí 

provozní náklady, zajistí větší bezpečnost při práci, a další. 

Důvody proč používat 5S a vizuální management jako takový spatřuje literatura [12] ve 

vytvoření organizovaného, účinného a čistějšího pracoviště, které má jasné pravidla a normy. 

To vše pomůže podniku ve snížení nákladů a ve zvýšení pracovního uspokojení zaměstnanců. 

6.2. PRVKY METODY 5S 

 

Název metody vychází z japonských zkratek slov: seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. 

6.2.1. SEIRI- ROZTŘÍDIT ( SORT) 

 

Literatury [1],[5] ve zkratce definují tento bod jako oddělení potřebných od nepotřebného, vše 

nepotřebné se má odstranit (nepotřebné nářadí, stroje, vadné díly, dokumenty, rozpracované 

výrobky).  

Jednoduchým pravidlem je odstranit vše, co nebude použito v nejbližších 30-ti  dnech (zdroj 

[4]). V zavádění jde o označování veškerých věcí, o nichž si pracovníci myslí, že jsou 

nepotřebné, červenými štítky. Pokud se ukáže, že určitou označenou věc zaměstnanec 

potřebuje, musí to prokázat a předvést k čemu. Věci, o kterých je jisté, že budou potřeba za 

více než 30 dnů, mají být uloženy na příslušném místě. 

Naopak teoretický výklad ve zdroji [12] doporučuje odstranit všechny nepotřebné položky a 

uložit je na 5 dní v dočasném skladovacím prostoru, který je označen červeným štítkem. 

Položka, kterou zaměstnanec 5 dní nepotřeboval, se přemístí do centrálního skladu (opět je 

označení červené), kde bude mapována jejich potřeba po 30 dnů. Následně se nepoužité věci 

vyhodí. 

6.2.2. SEITON- USPOŘÁDAT ( SEPARATE) 
 

Jednoduchá definice zní- nastolit pořádek tím, že vše bude na svém určeném místě (zdroj [1]). 

Jde o to přesně stanovit a vyznačit místa, která budou určená pro zařízení, palety, pomůcky a 

také komunikační cesty (zdroj [2]).  
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Lepší propracování nabízí zdroj [4]. Cílem tohoto bodu je totiž klasifikovat věci podle jejich 

použití a seřadit je tak, aby zaměstnanci nemuseli vynakládat úsilí a čas pro jejich nalezení. V 

podniku vedeném ve smyslu 5S se nachází značky, které označují nejen místo, ale i 

maximální počet položek. Větší počet, než je povolený, je plýtváním. Zdi jsou očíslovány a 

opatřeny adresou podle toho, jestli zde jsou uloženy rozpracované kusy, nástroje, zásoby 

apod. Na podlaze se nachází obdélníky, vyznačující přesné místo a velikost beden či strojů, 

které na daný prostor patří.  

Zdroj [12] zahrnuje z malé části princip druhého S ještě do prvního bodu. Možná by se dalo 

říci, že jej zcela vynechává. Toto druhé S je zde spojeno s použitím mapy hodnotového toku. 

Místo bodu "uspořádat" přidává tzv. "nastolení pořádku", kde jde o zlepšení efektivnosti 

průběhu práce tím, že se zmapuje hodnotový tok. Mapa se použije při identifikaci zbytečných 

pohybů apod., následně se vypracuje mapa účelnějšího pracoviště. Také se naplánují a označí 

místa, které udávají, kolik jakého materiálu má být na konkrétním místě. 

6.2.3. SEISO- VYČISTIT ( SHINE) 

 

Čistota- proces pročišťování, působí jako určitý druh vizualizace, která odhaluje před-

havarijní stavy nebo nevhodné podmínky, které by mohly ohrozit jakost výrobků nebo by 

mohly vést k poškození strojů (zdroj [1]). 

Zdroj [15] se věnuje tomuto bodu podrobněji. Jde o upravené a čisté pracovní prostředí. 

Udržování a čistota se stává každodenní rutinní činností z těchto důvodů: 1. Zajištění 

bezpečnosti na pracovišti; 2. zajištění dlouhověkosti nástrojů a vybavení. Ke všemu se 

přistupuje podle stanoveného označení pomocí štítků, které vysvětlují jak a kdy čistit. 

Zajišťují tak komunikaci a udržování standardních výrobních operací. Důležitou organizační 

součástí 5S je barevné kódování. Ačkoli nejsou stanovená žádná pravidla pro kódování, je 

dobré barevně rozlišovat věci různého použití. Například: modré označení může znázorňovat 

oblast pro skladování zásob či přístrojového vybavení, šedá zas může být použita pro 

označení polic či skladovacích ploch. 

Literatura [4] definuje seiso jednak jako čištění, tak také jako formu kontroly. Pokud se 

vyčistí stroj, který je pokrytý prachem a mastnotou, snadno se odhalí jakékoli problémy např. 

úniku oleje, praskliny či uvolněné šrouby.  
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Ve zdroji [12] se vyzvedává také nutnost eliminace všech zdrojů znečištění do budoucna a 

zachování trvalé čistoty pracoviště. 

6.2.4. SEIKETSU- STANDARDIZOVAT ( STANDARDIZE) 

 

Základní definice ve zdroji [1] doporučuje vytvoření pravidel, neboli sepsání postupů, které 

umožní udržovat a průběžně sledovat první tři S. Standardizace je také čítána mezi hlavní 

zásady výroby společnosti Toyota a tvoří tak zvanou páteř procesů celkové koncepce firmy 

Toyota. Není tedy připisována pouze metodě 5S. Je pojímána jako základ neustálého 

zlepšování a jakosti. Ve zdroji [5] autor vysvětluje, že je nemožné dosáhnout zlepšení 

jakéhokoli procesu či metody, dokud nebude standardizována. Jestliže se totiž proces neustále 

mění, může být skutečné zlepšení posuzováno pouze jako další z odchylek, a nebude 

rozpoznáno. Nejdříve je tedy potřeba proces či metodu standardizovat. Stejně tak je potřeba 

standardizovat procesy roztřídění, uspořádání a čištění. 

U metody 5S se standardizace týká zajištění, aby první tři S byly dodržovány všemi 

zaměstnanci každého pracovního odvětví. Standardy jsou sepsaná pravidla, která vyjasňují 

postupy pro snížení nepořádku, eliminování zbytečných položek, organizování a provádění 

snazšího čištění a usnadnění dodržování pravidel (viz zdroj [12]). 

Zdroj [4] interpretuje čtvrté S jako neustálé pokračování v práci na prvních tří S. Navíc uvádí 

také druhý překlad výrazu seiketsu, čímž je systematizovanost. Doporučuje v tomto bodě 

udržovat osobní čistotu ve smyslu nosit vhodný pracovní oděv, ochranné brýle, ochranné boty 

a podobně. 

Problematika čtvrtého pilíře je dobře vysvětlena ve zdroji [13]. Pro pochopení standardizace 

je důležité vysvětlit základní cíle, jimiž jsou: „zabránit překážkám v prvních třech pilířích; z 

jejich zavedení učinit denní zvyk a zajistit, aby všechny tři pilíře byly udržovány v plně 

zavedeném stavu [13]“. Vytvoření návyku bude zajištěno přidělením odpovědnosti za první 

3S; začleněním povinností tří pilířů do pravidelných činností a kontrolou udržování. Dalším 

cílem je převedení standardizace na prevenci. Jedná se o preventivní prohlídky, preventivní 

postupy a další preventivní činnosti, které mají za cíl zabránit a znemožnit narušení 

dodržování tří pilířů. Prevence zajišťuje, aby se chyby neopakovaly. 
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6.2.5. SHITSUKE- UDRŽOVAT ( SUSTAIN) 
 

Shitsuke- znamená sebedisciplínu k tomu, aby se stav po zavedení předchozích čtyřech S 

nejen udržoval, ale hlavně neustále zlepšoval. 

Zdroj [15] doplňuje všeobecnou definici o fakt, že zesílením předchozích čtyř kroků pomocí 

udržování se zvyšuje bezpečnost a efektivita práce. 

K dosažení úspěchu slouží pravidelné audity, školení a jiné dílčí postupy, které jsou metodou 

5 S rozpracované (zdroj [17]).  

Pokud firmy stojí nejen o zběžné definování pěti S, kvalitní rozpracování se jim nabízí v 

literatuře [13]. Je faktem, že bez pátého kroku se ve firmách začnou opět hromadit nepotřebné 

předměty, nebo se přístroje nevracejí na určené místo. O opětovném zašpinění a problémech s 

tím spojených včetně snížené bezpečnosti ani nemluvě. Proč je tedy shitsuke důležité, je 

jasné. Klíčem, jak vytrvat v udržování, je motivace pracovníků. Tedy zajištění, že jejich 

odměna (např. ve formě příjemnějšího pracovního prostředí, jednodušší komunikace, 

zefektivnění práce apod.) za udržení čtyř S bude větší než výhody z neudržování (omezení ve 

formě např. lenosti, nedostatku energie apod.). 

Pro udržování je důležitá podpora ze strany managementu i ze strany pracovníků. Role těchto 

stran je možné nalézt ve zdroji [13]. Jde o vzdělávání, vytvoření týmů pro zavádění 5S, 

podpora trvalého úsilí, vytváření odměn za úsilí, aktivní účast a další.  

Mezi nástroje a techniky pro zachování 5S se řadí použití sloganů 5S, které komunikují 

témata kampaně ve společnosti. Např. mohou být vyobrazeny na nálepkách, plakátech apod. 

Dalšími jsou: vyvěšené fotografie a příklady, bulletiny věnované tématu 5S, prohlídky 

oddělení ve společnosti, ve kterém již 5S funguje, vyvěšení mapy 5S, kde je zobrazen provoz 

nebo jeho část (zaměstnanci mohou na mapu připevňovat návrhy či komentáře ke zlepšení 

aktuálního stavu formou visaček). 

Zdroj [4] zvýrazňuje důležitost hodnocení úrovně zavádění 5S. Hodnotit se dá každá fáze 

těmito způsoby: vlastní hodnocení; hodnocení odborným poradcem; hodnocení nadřízeným; 

kombinace výše uvedeného; soutěžení mezi pracovišti. Pro korektní zaznamenání pokroku by 

se hodnocení mělo provádět pravidelně.  
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6.2.6. ŠESTÉ "S" A SHRNUTÍ 
 

Zahraniční firmy, zvláště Belgické, začínají zahrnovat mezi metodu 5S šestý pilíř, kterým je 

safety- bezpečnost. Tento pilíř zmiňuje zdroj [14]. Ačkoli by bezpečnost měla být zcela 

zajištěna při správném dodržování  pěti S a odpůrci chápou šesté S jako zbytečné, faktem je, 

že hůře pojaté a hůře vytvořené procesy 5S můžou vést ke zvýšení rizikovosti práce. Proto 

dodržování bezpečnosti může být samostatně popsáno v šestém S. 

Úspěch zlepšovacích činností závisí především na uspořádání, třídění a nastavení pořádku jak 

uvádí zdroj [13]. Bez těchto činností, které si musí pracovníci osvojit a přijímat je jako 

samozřejmost, by v podniku panoval nepořádek a lidé  by neustále hledali nějaké součástky a 

nástroje. Takový podnik produkuje mnohem více defektního zboží, není schopen plnit 

požadavky zákazníků a navíc bojuje s nízkou morálkou zaměstnanců. Na zavedení prvních tří 

S lze nejrychleji zaznamenat úspory podniku, které tato opatření přinesou.  

Přístup 5S je jednoduchou, ale velmi účinnou metodou pro zlepšení na pracovišti. Nevyžaduje 

přílišné investice, ale v malé míře se jich nevyhne. Představují však pouze nepatrnou částku 

potřebnou pro nákup pomůcek, informačních tabulí, zajištění školení zaměstnanců apod. V 

porovnání s úsporami, které přístup 5S přinese, jsou zanedbatelné. 

7. VLASTNÍ NÁZORY AUTORKY NA ZADANOU PROBLEMATIKU 

 

Metody štíhlé výroby jsou výborným prostředkem zajišťujícím flexibilní plnění zákaznických 

potřeb přesně podle jeho požadavků. Zajišťují nejvyšší možnou jakost výrobků a služeb, 

umožňují odstranění plýtvání v různých formách a podstatně zkracují dobu od získání 

objednávky přes odeslání výrobku až po inkasování platby, což vede ke snížení nákladů. 

Podniky zavádějící štíhlou výrobu právě tyto přínosy očekávají. Věřím, že při správném řízení 

je možné těchto přínosů dosáhnout. V součastné době ekonomické krize se však vyskytuje 

jedno hlavní omezení, a to v podobě financí. Většina podniků omezila jakékoli výdaje, které 

jsou chápány jako ne nezbytné. Toto může vést k delšímu časového úseku, za který budou 

přínosy moci být rozpoznány. Dalším omezením a zdržením je neaktivní přístup lidí a 

počáteční odmítavost. Odmítavost, obavy či nedůvěru pomůže zmenšit fakt, že spousta metod 

štíhlé výroby, zvláště 5S, jsou vytvořeny dle mého názoru na základě logického myšlení a již 

dříve se automaticky nevědomky využívaly. 
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Na problematiku štíhlé výroby existuje spoustu názorů, které se velmi liší. Většina lidí nemá 

ucelený přehled o metodách štíhlé výroby. Představují si, že se jedná pouze o udržování 

pořádku, či eliminování čehokoli, co je „navíc“- od zbavování se zbytečných činností až po 

propouštění osob. Z toho mají přirozeně strach. Hodně zaměstnanců- podřízených si myslí, že 

se jedná o určitou formu dohlížení nad jejich prací. Navíc práce v zašpiněném a 

neuspořádaném pracovišti někdy pracovníkům vůbec nemusí vadit. Vesměs všichni 

zaměstnanci, kteří mají za úkol chovat se „štíhle“ a v jejich firmách zavádění již začalo, 

vnímají tyto procesy jako více než zbytečné. Proč by měli měnit něco, co přece dobře 

funguje?  

Podle mého názoru je tento pohled způsoben špatným proškolením zaměstnanců. Často jsou 

proškolování pouze na to, co mají dělat a jak to mají dělat. Je velmi důležité, aby byli všichni 

zaměstnanci seznámeni s celkovým stavem podniku, a aby jim bylo vysvětleno v čem jsou 

ztráty a v čem se objeví přínos každého určitého zlepšení. Důležité je také vyslechnout dotazy 

a připomínky ke každému navrhovanému opatření od všech zaměstnanců, protože dle mého 

mínění právě ti mají k problému nejvíce co říci. Jde jednoduše o to, aby každý zaměstnanec 

byl maximálně zainteresovaný do systémů štíhlého podniku. Zainteresovanosti firmy 

jednoduše dosáhnou vyšším osobním ohodnocením za vykonané zásluhy, či jinou motivací. 

Jinou motivací je myšlen například pocit z dobře vykonané práce, slovní uznání a podobně. 

Hlavní přínos pro zaměstnance plynoucí ze systému 5S, bude v bezproblémové práci bez 

zbytečného času tráveného hledáním, v jednodušší komunikaci a bezpečnějším pracovním 

prostředí.  

Další kámen úrazu, který v zavádění štíhlého podniku spatřuji, je, že se firmy snaží zavádět 

metody jednu po druhé. Není pochopena celková koncepce najednou, manageři spíš chtějí 

využít co nejrychleji svoje čerstvě nabyté teoretické znalosti v jednotlivé metodě v praxi, aniž 

by nejdříve zjistili propojenost a návaznost metod a vhodnost pro jejich společnost.  

Uplatňování a znalosti metod štíhlé výroby se v našem kraji liší podnik od podniku. 

Směřovala jsem dotazy na více různých podniků. Ve výsledku jsem zjistila, že převážná 

většina mnou dotazovaných malých firem otázku štíhlosti vůbec neřeší, ba dokonce ani 

nevědí, oč se jedná, či si myslí, že principy jsou platné pouze pro hromadnou výrobu. Staví se 

k metodám s nedůvěrou a opatrností.  
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Pracuji ve firmě, která se aktuálně zabývá zaváděním štíhlé výroby. Názory zaměstnanců jsou 

jednoznačné- setkává se zde nechuť s neporozuměním. Já osobně spatřuji ve všech metodách 

možnost velkého přínosu. Avšak pouze v případě, že budou metody chápány důsledně a 

budou uzpůsobeny typu výroby a hlavně zákazníkům. Prozatím je ve firmě patrný nátlak ze 

strany interního školitele, který přijíždí přibližně jednou za měsíc a školí pouze výrobního 

ředitele. Ten má pak za úkol provést vždy nějaké změny do příštího školení. Na změny a 

zavádění je to ale krátká doba a výsledkem jsou pouze vizuální znaky, tabule a popisy, které 

však spoustu zaměstnanců vnímá jako zbytečné. Dané tabule popisují v některých případech 

skutečnosti, jež bylo zvykem vždy dokumentovat v počítači, a oprávněné osoby k nim měly 

vždy přístup. Nyní se tedy dokumentují jak v počítačovém systému, tak na vyvěšených 

tabulích. Od lektora, který proškoluje manažery společnosti, jsem se dozvěděla, že první 

kritické poznámky ke štíhlé výrobě zazní téměř vždy ze strany prodejců. Není to ale tak, že by 

zákazník rozhodně neměl poznat, že se něco u dodavatele děje? A když už pozná, tak pouze 

posun k lepšímu? To, že si začínají stěžovat pracovníci prodeje, ukazuje na fakt, že zavádění 

štíhlé výroby může negativně zákazníka omezit. Firma zavádějící štíhlou výrobu se často 

soustředí na interní úspory, minimalizaci skladů a zapomíná na specifické požadavky 

zákazníka, jejichž plnění vyžaduje například větší rozpracovanou výrobu, zásoby, atd. 

Dovolím si nyní uvést vlastní názor na konkrétní témata probíraná v teoretické části 

bakalářské práce podložený znalostmi získanými praxí a znalostmi z prostudované literatury. 

5.2.1. a 5.2.2. Muda nadprodukce a muda zásob 

Problematika udržování pojistných skladů je poměrně složitá. Jak jsem uvedla výše, firmy, 

zvlášť v době recese, odmítají držet i minimální sklady jak hotových výrobků, tak materiálů. 

Samozřejmě chápu ztráty spojené s umrtvenými penězi, které se v zásobách nachází, přesto je 

podle mého názoru lepší, a z dlouhodobého pohledu výhodnější, aby si firma jistila u 

rizikových zákazníků požadovanou flexibilitu pomocí pojistného skladu. Navíc ani pojistné 

sklady nemusí být v rozporu s principy štíhlé výroby. Pro koordinování správné hladiny 

pojistného skladu se musí spotřeba výrobků u zákazníka neustále monitorovat a posléze se 

musí velikost nakupovaných zásob uzpůsobovat. Monitoring spotřeby a koordinování 

následných navazujících činností není jednoduchý, avšak myslím, že ve finále zajistí 

oboustrannou spokojenost- zákazníka i dodavatele. 
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Nadprodukce existuje i v administrativě. Například informace a výkazy potřebné v minulosti 

se často již provádí ze "setrvačnosti", ačkoli nutné nejsou. Způsob eliminace spatřuji v 

přechodu od byrokratického přístupu, který stále ve firmách převládá, k týmové práci lidí a 

zlepšení vzájemné komunikace. 

5.2.3. Muda oprav a zmetků 

Většina literatur zmiňuje problematiku muda oprav a zmetků jen povrchně, například zdroj 

[9] zmiňuje pouze problém s pozdním odhalením zmetků a potřebu zjistit příčinu vzniku. 

Kladně hodnotím zdroj [4], který vysvětluje základní problém a ekonomické dopady výroby 

zmetků. Nejhorší variantu, do které může chybovost výroby vyústit, spatřuji v hrozbě ztráty 

zákazníka, případně vzhledem k negativním referencím, i ztráty příštích možných zákazníků. 

Ačkoli to svádí hledat všeobecně stanovené maximální procento zmetkovitosti, každá firma si 

jeho výši musí stanovit sama. Vliv na výši zmetkovitost má hlavně druh zboží, které podnik 

vyrábí a materiál, který na výrobu potřebuje. Společnost, která vyrábí kolejnice bude při 

správném řízení mít jistě méně zmetků, než společnost vyrábějící křehkou keramiku. 

5.2.4. Muda zbytečného pohybu 

Literatura uvádí jako zbytečný pohyb i chůzi například ke vzdálené tiskárně, která je ve 

vedlejší místnosti. Samozřejmě s tím zcela souhlasím. Z pohledu štíhlého podniku i mého 

pohledu, se jedná o neefektivní pohyb. Přiblížením strojů co nejblíže k pracovníkovi se firmě 

podaří ušetřit pracovníkův čas a případně neztratit jeho koncentraci na právě vykonávaný 

úkon. Na druhou stranu chci zmínit, že je tento pohyb často pro administrativní pracovníky 

vítaným a jediným důvodem odpoutání se od křesla a počítače. Často manageři netuší, že 

určité činnosti v jejich výrobě mohou být jednoduše upraveny a mohli by tak eliminovat 

značné ztráty. 

5.2.6. Muda dopravy 

Doprava je nevyhnutelná součást výroby i distribuce výrobků zákazníkům. Pro zkrácení 

dopravy polotovarů mezi výrobními postupy je hlavní přiblížit navazující procesy k sobě. 

Zdroj [4] zmiňuje spojování procesů dopravními pásy. Autor vyjadřuje k pásům přímo 

nechuť. Bohužel již neuvádí důvod své nelibosti. Nebudu se zde pouštět do spekulací, zda 

jsou pásy výhodné či nikoli. Problém u tohoto typu dopravy osobně spatřuji v monotónnosti 

práce, tudíž vyšší chybovosti pracovníků a složitosti nastavení adekvátní rychlosti pásu.  
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V případě pomalého přísunu polotovaru nastává problém s čekáním pracovníka a naopak v 

případě příliš rychlého přísunu vyvstává potřeba zaměstnat více dělníku za sebou, kteří budou 

polotovary kontrolovat, přesouvat, monitorovat. Na druhou stranu pásy zajišťující plynulost 

toku výroby a odstraňují muda pohybu. 

5.2.8. Muda nevyužitých schopností pracovníků 

Některé zdroje uvádí navíc kromě známých 7 druhů ztrát osmou ztrátu- nevyužité schopnosti 

pracovníků. Souhlasím zcela s tím, že tento druh ztrát, ačkoli je těžce definovatelný, by měl 

být zmiňován. Přinejmenším si vedení firem uvědomí důležitost a přínos lidského kapitálu. 

Netvrdila bych však, že se jedná přímo o nejvýznamnější ztráty, tak jak to podává zdroj [2]. 

Důležitost se dle mého mínění bude u každého typu ztrát různit, a to podle podílu vstupů 

v podniku- materiálově intenzivní produkce, pracovně, informačně či strojově intenzivní. 

Také je těžké zobecnit, jak v podpoře pracovníků postupovat. Osobně bych vyzvedla nutnost 

osobního přístupu ke každému zaměstnanci zvlášť. Je rozdíl mezi introvertem a extrovertem, 

někteří jsou schopni pracovat kvalitně a rychle podle zajetých kolejí a nejsou ambiciózní, 

v jiných se skrývá velký potenciál pro osobní růst, potažmo přínos pro firmu. Některé 

zaměstnance může firma podpořit školeními, jiné vložením větší odpovědnosti a 

samostatnosti při práci. 

6.1. Proč se zabývat metodou 5S 

Všechny zdroje, které nabízí odůvodnění používání metody 5S jsou pravdivé a nemá cenu 

polemizovat s názory autorů, přesto se přikláním k vysvětlení ve zdroji [1], jelikož upozorňuje 

jako jediný na možnost špatného pochopení metody 5S. Spousta firem se totiž začne řídit 

touto metodou a záhy od ní upustí, protože nevidí žádné zlepšení, co se týče snížení nákladů. 

Jejich činnost v této věci skončí u čistého pracoviště a zapomenou hledat jiné ztráty, které jim 

zpřehledněné pracoviště odkrývá.  

6.2.1. Roztřídit 

Zdroj [4] v bodě "roztřídit" stanovuje 30-ti denní lhůtu sledování věcí, zatímco podle zdroje 

[12] se mají věci sledovat ve dvou termínech. Osobně bych se přikláněla k co 

nejjednoduššímu mapování a sledování pouze jednoho času, protože málo který podnik má 

dostatek prostoru na to, aby uvolnil více skladů. Navíc je v literatuře stále uváděno jen 
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červené označení, což může zaměstnancům přinést zbytečné tápání bez možnosti kontroly, ze 

kterého skladu daná věc vlastně pochází.  

Roztřídění je podle mého názoru velmi složitým úkolem, jelikož lidé se neradi zbavují 

předmětů. Stále si budou myslet, že určitá věc nalezne své použití příště. 

6.2.2. Uspořádat 

Na bodě "uspořádat" je vidět, že se literární zdroje nemusí vždy držet původně definovaným 

5S, ale čtenář může narazit na určité modifikace, což je zavádějící. Zdroj [12] zahrnuje tento 

bod částečně do prvního S a navíc popisuje mapování hodnotového toku. Vytvoření 

hodnotového toku je ale samostatným principem štíhlé výroby a může být napojeno na 

kterýkoliv jiný princip. Podle mého názoru by se neměl zcela zaměňovat s původním 

japonským seiton. Na druhou stranu mapa hodnotového toku může být použita právě jako 

návod pro nalezení toho nejlepšího umístění uvažovaného prvku. Z takového úhlu pohledu 

pak zdroj zachází do podrobností a stanovuje přesnou metodu, jak k výslednému cíli dojít. V 

ostatních literaturách však tato metoda není pro 5S zmiňována. 

6.2.3., 6.2.4., 6.2.5. Vyčistit, standardizovat, udržovat 

Čistota, udržování čistoty, stejně jako prevence, by dle mého mínění měly být samozřejmými 

činnostmi nejen pro štíhlé podniky. Prevence by měla nastupovat vždy po zjištění nějaké 

chyby či zjištění možného nebezpečí. Hodnocení chápu jako nutnou činnost pro to, aby 

zaměstnavatelé mohli zkontrolovat, v jakém stavu se zeštíhlování podniku nachází a jak je 

účinné. Hodnocení je tedy důležité pro to, aby byla metoda 5S opravdu efektivně 

implementována a názorně a hmatatelně pochopena všemi zaměstnanci. 

8. ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce se skládá ze 7 částí. V úvodu práce jsem nastínila problematiku štíhlé 

výroby a popudy k jejímu zavedení. Také je zde zmíněn cíl práce. V druhé kapitole jsem 

uvedla charakteristiky štíhlé výroby tak, jak je zmiňují různé literární zdroje. Třetí bod je 

věnován původu vzniku. Ve čtvrté kapitole jsem se snažila krátce představit a definovat 

všechny prvky štíhlého podniku. Kapitolu 5 a 6 jsem již věnovala problematice muda a 5S, 

které tvoří hlavní náplň této práce. V kapitole 7 se nachází veškeré shrnutí, hodnocení a mé 
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názory na zadanou problematiku získané prostřednictvím prostudované literatury a 

praktických zkušeností. 

Štíhlá výroba je filozofie vedoucí ke zkrácení času mezi zákazníkem a dodavatelem tím, že 

eliminuje plýtvání v celém řetězci. Umožňuje vyrábět správné výrobky hned napoprvé a vede 

ke snížení celkových nákladů. Pro dosažení těchto přínosů v maximální míře je důležité 

zavést všechny principy štíhlé podniku a chovat se „štíhle“ ve všech odvětvích podniku. 

Vzhledem k finančním omezením, které v součastné době ekonomické krize existují, a které 

zavádění principů štíhlé výroby znesnadňují, jsem se rozhodla věnovat tuto práci metodě 5S a 

odstraňování ztrát. Doporučovala bych začít u zeštíhlování podniku právě těmito metodami, 

protože nevyžadují větší finanční prostředky, které firmy často nemají k dispozici. 

Podrobnější komentáře a názory uvádím v 7. kapitole. 

U problematiky odstraňování ztrát by dle mého názoru bylo pro firmy nejpřínosnější zaměřit 

se na odstranění nadprodukce, která je zpracovaná na straně 10. Na zásoby se vážou velké 

finanční prostředky, které by firma mohla využít v jiných místech. Myslím si, že ačkoli je 

těžké řídit zásoby rozpracované výroby, hotových výrobků i materiálů, již při malých 

úspěších budou viditelné úspory plynoucí z nastavených opatření. Navíc velké zásoby mohou 

způsobit i ostatní ztráty, například nadbytečný pohyb a doprava. 

U metody 5S je důležité zavádět prvky postupně, avšak i přesto bych si dovolila vyzvednout 

bod uspořádání ze strany 19. Pokud každé nářadí či paleta bude mít své místo, pracoviště se 

zpřehlední a zrychlí. Označením tras se sníží riziko úrazu. V přehledném pracovišti je hned 

patrné, kdy je potřeba objednat určitý materiál, sníží se tím riziko, že materiál bude chybět. 

Neméně důležitá je následná standardizace, která je popisována na straně 21. Standardizace 

uvolňuje cestu pro neustálé zlepšování. Vytvořit z určité činnosti standard, nutí k výkonům 

minimálně totožným, jako jsou výkony standardní.  

Metody štíhlé výroby umožňují zlepšit interní procesy firmy, protože zde se nachází opravdu 

mnoho míst mající potenciál pro zlepšení a pro větší či menší úspory. Ačkoli zavedení 

celkové štíhlé výroby může trvat i několik desetiletí, vložené úsilí jistě přinese kýžený 

výsledek. Klíčoví jsou zde zaměstnanci a jejich zainteresovanost a zákazníci, jako hlavní 

článek řetězce, na který se nesmí při zlepšování interních procesů zapomínat. 
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