
Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra kontroly a řízení jakosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010                                                                                                   Petr Jurák 



     -         - II  



     -         - III



     -         - IV



     -         - V

 



     -         - VI

Abstrakt   
Tato bakalářské práce je zaměřena na popsání přístupu KAIZEN od jeho základu a snaží se 

popsat rozdíl mezi tradičním pojetím zlepšování a přístupem KAIZEN. Obsahuje také 

ohlédnutí do nedávné minulosti 20. století, kde jsou zmíněny myšlenky podobné filozofii 

KAIZEN. 

Praktická část bakalářské práce popisuje současný stav implementace přístupu KAIZEN v 

organizaci, ve které pracuji. Zahrnuje také návrhy nápravných opatření, které by mohly 

posunout aktuálně zavedený systém k vyššímu standardu v duchu metody KAIZEN. 

 

Klíčová slova  
KAIZEN, zlepšování, inovace, standardizace, Metoda 5S 

 

 

 

Abstract 
This bachelor thesis is focused on description of KAIZEN approach from the basis and tries to 

describe differences between traditional conception of improvement and KAIZEN approach. 

There is also look back into recent history of 20-th century, where some ideas are mentioned 

similar to KAIZEN philosophy. 

The practical part of bachelor thesis describes a present status of KAIZEN approach 

implementation in selected organization, where I am working. It involves suggestions of 

improvement actions, which can move the actually established system to higher standard in 

spirit of KAIZEN approach.   
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Úvod 

Když jsem slyšel poprvé termín KAIZEN, což bylo v době kdy jsem již pracoval ve svém 

současném zaměstnání, jsem jako většina mých kolegů přistupoval k této problematice s 

obavami. Tyto obavy pramenily z velice rychlého vývoje nových přístupů managementu a 

zavádění japonských metod v českém prostředí, které byly přijímány pracovníky s určitým 

odporem.  

 

Během své praxe jsem také absolvoval několik školení, které vycházejí z principů přístupu 

KAIZEN, jako bylo školení na metodu 5S, TPM (Total Productive Maintenance) a JIT (Just in 

Time). Díky těmto znalostem a možnosti je využít prostřednictvím praktických zkušeností mé 

původní obavy byly nadobro rozptýleny. 

 

Samotné téma KAIZEN je pro mě natolik zajímavé, že při volbě tématu bakalářské práce jsem 

se rozhodl proniknout do podstaty tohoto přístupu zdokonalování. 

 

V teoretické části mé bakalářské práce jsem se zaměřil na popsání přístupu KAIZEN od jeho 

základu, pokusil jsem se  popsat rozdíl mezi tradičním pojetím zlepšování a přístupem 

KAIZEN. Pokusil jsem se také ohlédnout do nedávné minulosti 20. století a najít zde také 

určité myšlenky přístupu KAIZEN. 

 

V praktické části bakalářské práce jsem popsal současný stav implementace přístupu KAIZEN 

ve vybrané organizaci, ve které pracuji. Pokusil jsem se navrhnout nápravná opatření, která by 

mohla posunout aktuálně zavedený systém k vyššímu standardu v duchu metody KAIZEN. 
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1 Teoretická část 

1.1 Význam slova KAIZEN 
V japonštině znamená KAIZEN neustálé zdokonalování. Zároveň toto slovo implikuje 

zdokonalování, jež se týká každého – manažerů i řadových zaměstnanců – a zahrnuje 

minimální náklady.   

 

Slovo KAIZEN se skládá se ze dvou slabik viz Obr.1.1  

 

Obr.  1.1 Význam slova KAIZEN 

 

Filosofie KAIZEN předpokládá, že náš způsob života, ať se jedná o život pracovní, 

společenský či osobní, by se měl zaměřovat na úsilí o neustálé zdokonalování. Pro mnoho 

Japonců je tato koncepce naprosto přirozená a samozřejmá a vůbec si neuvědomují, že se 

podle ní řídí. 
 

KAIZEN se dočkal uznání v anglickém jazyce vydáním slovníku New Oxford English 

Dictionary z roku 1993, který obsahuje slovo KAIZEN. V tomto slovníku je KAIZEN 

definován jako kontinuální zdokonalování pracovních postupů, efektivity atd. co by 

podnikatelská filosofe. [6] 
 

KAI 

ZEN 

Změna 

Dobré (k lepšímu) 
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1.2 Historie přístupu KAIZEN  

Základní myšlenka neustále zdokonalovat svět okolo nás je stará snad jako lidstvo samo, ale 

systematického zavedení této koncepce do podnikové praxe jsme se dočkali až teprve 

nedávno. 

 

Největší rozvoj přístupu KAIZEN se datuje v období po skončení 2. světové války, kdy v 

Japonsku většina společností musela začít doslova od nuly. Každý den museli rovným dílem 

manažeři i dělníci čelit novým cílům a zlepšovat výsledky své práce. Chtěli-li být 

konkurenceschopní vyžadovalo to nikdy nekončící zlepšování, čímž se KAIZEN stal jejich 

způsobem života. [11] 

 

V 50. letech 20. století  američané W. E. Deming a J. M. Juran odcestovali do Japonska, aby 

zde rozvíjeli manažerské nástroje kvality, čímž také velkou měrou přispěli k rozvoji koncepce 

KAIZEN a rychlému rozvoji japonské ekonomiky. 

 

Firma Toyota jako jedna z prvních firem aplikujících KAIZEN  rozvinula tuto metodu na 

úroveň světové třídy. Teprve v 80. letech byla tato dále rozvíjená metoda zavedena v USA a v 

Evropě. 

 

1.3 Principy přístupu KAIZEN 
Pro uskutečnění strategie KAIZEN se manažeři musí naučit realizovat základní koncepce a 

systémy: 

 KAIZEN a management 

 Proces versus výsledek 

 Realizace cyklů PDCA/SDCA 

 Kvalita na prvním místě 

 Mluví za vás data 

 Následující výrobní proces je vašim zákazníkem 
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Vrcholové vedení musí předložit velice jasné sdělení o svých záměrech. Poté musí vytvořit 

plán realizace a demonstrovat své odhodlání tím, že zásady KAIZEN zavede také ve vlastních 

řadách. [6]  

1.3.1 KAIZEN a management 

Management má v koncepci KAIZEN dvě základní funkce: údržbu a zdokonalování, viz Obr. 

1.2. Údržba se týká aktivit zaměřených na udržování stávajících technologických, 

manažerských a provozních standardů prostřednictvím vzdělávání a disciplíny. Zdokonalování 

se týká činností, zaměřených na zvyšování stávajících standardů. Japonský pohled na 

management lze proto shrnout do jediné zásady: udržuj a zdokonaluj standardy. [6]  

 
Obr. 1.2  Japonské vnímání jednotlivých pracovních pozic [6]   

 

Zdokonalení lze dále rozdělit do dvou kategorií: Inovace a KAIZEN, viz. Obr. 1.3 

Inovace představují výrazná zlepšení jako výsledek rozsáhlých investic do nových technologií 

nebo zařízení. KAIZEN se označují drobná zdokonalení jako výsledek neustále probíhajícího 

procesu. KAIZEN klade důraz na lidské úsilí, morálku, komunikaci, vzdělávání, týmovou 

práci, angažovanost a disciplínu, jedná se tedy o přístup postavený na zdravém rozumu a 

nízkých nákladech. [6]   

 

 
Obr. 1.3  Zdokonalení rozdělené mez inovaci a KAIZEN [6] 
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V knize The Kaizen Blitz: accelerating breakthroughs in productivity and performance autoři 

uvádějí: 

Management must be ready to make a real commitment to change not only to acquiesce or agree 

to the need for change but to lead the process. [10] 

 

1.3.2 Proces versus výsledek 

KAIZEN podporuje myšlení orientované na proces. Aby se zdokonalily výsledky, musí se 

zdokonalit procesy jenž k nim vedou.  KAIZEN se soustřeďuje na lidské úsilí, což je orientace, 

která ostře kontrastuje s myšlením zaměřeným na výsledek, jenž je typický pro západní styl 

managementu. [6] 

 

1.3.3 Realizace cyklů PDCA/SDCA 

Cyklus PDCA (plan - do - check – act) je prvním krokem v procesu zavádění KAIZEN, jedná 

se o nástroj, jenž zajišťuje kontinuitu procesu udržování a zdokonalování standardů. Cyklus 

PDCA je zobrazen na Obr. 1.4. 

 

Fáze cyklu PDCA:  

Plan (Plánuj)   V této fázi se definuje cíl zdokonalení a vytváří se plán činností pro 

dosažení tohoto cíle. 

Do (Udělej)   V této fázi se realizují plánované činnosti. 

Check (Zkontroluj)  V této fázi je potřeba rozhodnout, zda realizace postupuje správně a 

přináší požadované zdokonalení. 

Act (Uskutečni)  V této fázi se provádí standardizace nových postupů, které mají 

zabránit návratu původního problému nebo se stanovují cíle pro 

další zdokonalení.  

 

Cyklus PDCA probíhá neustále a znamená, že nejsme nikdy spokojeni se setrvalým stavem. 

Management musí cyklus PDCA iniciovat tím, že opakovaně zavádí nové cíle.  

 



     -         - 6

 
Obr. 1.4  Cyklus PDCA [6] 

 

Cyklus SDCA (standardize - do - check  - act) standardizuje a stabilizuje stávající procesy a tím 

doplňuje cyklus PDCA, který je zdokonaluje. Dříve než se začne pracovat s cyklem PDCA, musí 

být stávající procesy stabilizovány v procesu, což je úkolem cyklu SCDA, viz. Obr. 1.5. 

 

Fáze cyklu SDCA: 

Standardize (Standardizuj)  V této fázi se definuje cíl standardizace a vytváří se plán 

činností pro dosažení tohoto cíle. 

Do (Udělej)    V této fázi se realizují plánované činnosti. 

Check (Zkontroluj) V této fázi je potřeba rozhodnout, zda realizace postupuje 

správně a přináší požadované zdokonalení. 

Act (Uskutečni) V této fázi se provádí standardizace nových postupů, které 

mají zabránit návratu původního problému nebo se 

stanovují cíle pro další standardizaci 

 

 
Obr. 1.5  Cyklus SDCA [6] 
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Vzájemná návaznost cyklů PDCA a SDCA je patrná z Obr. 1.6, kde po každém KAIZEN 

zlepšení následuje cyklus stabilizace procesu prostřednictvím cyklu SDCA. 

 
Obr. 1.6 Interakce cyklů PDCA a SDCA s koncepcí KAIZEN a údržbou [6] 

 

1.3.4 Kvalita na prvním místě 

Praktikování kréda "Kvalita na prvním místě" vyžaduje od manažerů určitou oddanost, protože 

musí často vzdorovat pokušení hledat kompromis při plnění podmínek dodávky nebo při 

snižování nákladů. Z primárních cílů, jímž jsou kvalita, náklady  a dodávka, by největší prioritu 

měla mít vždy kvalita. [6] 

 

1.3.5 Mluví za vás data 

Snaha vyřešit problém bez znalostí dat znamená spoléhat se na pocity a předtuchy, což není příliš 

objektivní čí vědecký přístup. Aby byl problém správně pochopen a vyřešen, je potřeba nejdříve 

shromáždit o něm dostupné informace a analyzovat je. Sběr dat o stávajícím stavu pomáhá 

pochopit na co se zaměřit, což slouží jako počáteční bod pro zdokonalování. [6] 
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1.3.6 Následující výrobní proces je vašim zákazníkem 

Každá práce je sérií procesů a každý proces má svého dodavatele a zákazníka. Následující proces 

by měl vždy být považován za zákazníka, interního v rámci podniku nebo externího na trhu. 

Cílem je závazek nepustit k zákazníkovi (následujícímu procesu)  vadný díl nebo nepřesnou 

informaci. Aplikací této zásady lze dosáhnout vyšší kvality výrobků či služeb. [6] 

 

1.4 Hlavní systémy KAIZEN 
Aby bylo možné úspěšně realizovat strategii KAIZEN, je potřeba zajistit fungování následujících 

šesti hlavních systémů: 

 

1. Absolutní kontrola/ řízení kvality 

TQC (Total Quality Control) absolutní kontrola kvality původně kladla důraz na proces tvorby 

kvality. Později se však vyvinula v systém zahrnující všechny aspekty řízení a dnes se nazývá 

absolutní řízení kvality TQM (Total Quality Management). Písmeno T (total = absolutní) 

znamená, že systém zahrnuje každého v dané organizaci, od vrcholového managementu až po 

dělníky.  TQM managementu pomáhá stát se konkurenceschopnějším a výnosnějším podnikem 

tím, že zdokonalí všechny aspekty podnikání. Kvalita zde má prioritu, ale jsou zde i další cíle, 

konkrétně náklady a podmínky dodávky. [6] 

 
2. Výrobní systém „právě včas“ 

Cílem tohoto výrobního systému je odstranit všechny aktivity, které nepřidávají hodnotu a 

vytvořit zeštíhlený výrobní systém, dostatečně flexibilní, aby reagoval na výkyvy v zákaznických 

objednávkách. Tento systém se opírá o koncepce jako doba taktu versus doba jednoho cyklu, 

rozvržení výroby do tvaru U atd. [6] 

 

3. Absolutní údržba výrobních prostředků 

Absolutní údržba výrobních prostředků se snaží maximalizovat efektivitu výrobních zařízení 

prostřednictvím absolutního systému preventivní údržby po celou dobu životnosti výrobních 

zařízení. Týká se naprosto každého pracovníka ve výrobním závodě. [6] 

 
4. Realizace politiky 
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Management by měl zavést jasné cíle, jenž by byly pro každého jasným vodítkem v rámci všech 

aktivit strategie KAIZEN.  Ze stanovené strategie vrcholového managementu se musí vytvořit 

plán, jak tuto strategii rozšířit mezi manažery na nižších úrovních a na dělníky. S postupem na 

nižší vrstvy zaměstnanců by plán měl obsahovat stále konkrétnější cíle. [6]    

 

5. Systém zlepšovacích návrhů 

Japonští manažeři vidí jeho primární roli v tom, že vzbudí zájem zaměstnanců o KAIZEN tím, že 

povzbudí podávání různých návrhů, jakkoliv malých.  Japonští zaměstnanci jsou povzbuzování k 

tomu, aby o svých návrzích diskutovali s vedoucími a uváděli je do praxe okamžitě,  dokonce 

ještě před tím, než předloží příslušný formulář. Neočekává se, že každý zlepšovací návrh přinese 

ohromný zisk. [6] 

 

6. Činnost kroužků 

Strategie KAIZEN zahrnuje činnost zaměstnaneckých kroužků, neformálních a dobrovolných 

vnitropodnikových skupinek provádějících na svých pracovištích specifické úkoly. 

Nejpopulárnější jsou kroužky kontroly kvality, které sehrály důležitou roli při zlepšování kvality 

výrobků a produktivity práce v poválečném Japonsku. [6] 

 

V knize Operations Management in Context autoři uvádějí: 

Quality circles are an example of the participatory problem-solving approach also found in 

Kaizen and JIT. Small groups of employees (five to fifteen) from a particular area meet regularly 

to identify problems with quality. They then analyze the problems and produce proposals for their 

resolution. This is an aspect of the general TQM philosophy that quality is everyone’s business 

and that team work is the best way of solving problems. [12]   

 

1.5 Metody využívající principu KAIZEN 

V dnešní době mnoho úspěšných společností využívá metod řízení, které vycházejí z principů 

filosofie KAIZEN. Mezi základní metody patří: Standardizace, metoda 5S a odstraňování 

MUDA.  
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1.5.1 Standardizace  

Každodenní činnost podniků funguje podle určitých domluvených plánů, jestliže tyto plány 

formálně zapíšeme, stávají se z nich standardy. Cílem úspěšného řízení je nejen se pouze držet 

stávajících technologických, manažerských a výrobních standardů, ale rovněž vylepšovat 

stávající procesy, aby bylo možné pozvednout platné standardy na vyšší úroveň. [6]    

Princip standardizace je zobrazen na Obr. 1.7, kde klín představuje standard, který zamezí aby 

se kolo vrátilo zpět na začátek.    

 
Obr. 1.7 Princip standardizace [21] 

 

1.5.2 Metoda 5S 

Metoda 5S představuje pět kroků dobrého hospodaření označených pěti japonskými výrazy, 

viz. Tab. 1.1. Také je někdy nazývána metodou úklidu a vytváření základních standardů. 

 

Tab. 1.1  Metoda 5S popsána japonskými výrazy 
Krok japonský výraz

1. Seiri
2. Seiton
3. Seiso
4. Seiketsu
5. Shitsuke Budujte svou sebedisciplínu a provádějte pět kroků tím, že zavedete standardy

Popis
Oddělte na pracovišti nezbytné a zbytečné věci a odstraňte ty zbytečné

Uspořádejte všechny věci, které na pracovišti zůstaly přehledným způsobem
Udržujte stroje i pracovní prostředí v čistotě

Koncepci čistoty rozšiřte i na sebe a neustále provádějte předchozí tři kroky

 
 

Standard 

Jakost

Čas 

Vědomí jakosti 

Kolo 
zlepšení 
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Při zavádění dobrého hospodaření na pracovišti se často dává přednost  anglickým 

ekvivalentům . Potom jsou označovány jako Kampaň 5S viz. Tab. 1.2 nebo Kampaň 5C viz. 

Tab. 1.3. 

 

Tab. 1.2 Kampaň 5S popsána anglickými výrazy 
Krok anglický výraz český výraz Popis

1. Sort roztřídit Oddělte a odstraňte z pracoviště vše zbytečné

2. Straighten srovnat Uspořádejte všechny nezbytné věci tak, aby k nim byl dobrý přístup

3. Scrub vyčistit Nástroje a pracovní plochy musí být bez skvrn a odpadu, odstraňte 
také zdroj špíny

4. Systematize systematizovat Čištění a kontrola musí být rutinní záležitostí

5. Standardize standardizovat Standardizujte předchozí čtyři kroky, tak aby se staly nekončícím 
opakovaným procesem s možností jej zdokonalovat  

 

 

Tab. 1.3 Kampaň 5C popsána anglickými výrazy 
Krok anglický výraz český výraz Popis

1. Clear out uklidit Určete co je na pracovišti nezbytné a co zbytečné, zbavte se všeho 
zbytečného

2. Configure uspořádat Všechno musí mít své snadno dosažitelné, bezpečné a přehledné 
místo 

3. Clean & Check vyčisti a 
zkontrolovat 

Během čištění prohlédněte pracoviště a uveďte vše do 
požadovaného stavu.

4. Conform přizpůsobit Zaveďte standartdy a udržujte je pomocí zaškolených zaměstnanců

5. Custom & Practice zavést do praxe 
jako normu Zaveďte zvyk pravidelné údržby a snahy o zlepšování

 
    

Tyto činnosti nevyžadují žádné nové manažerské techniky ani teorie. 5S není žádná pomíjivá 

módní vlna, ale neustálá součást každodenního života. [6]    

 

1.5.3 Odstranění MUDA 

Japonské slovo MUDA znamená odpad či plýtvání, ale má i hlubší význam.  

V každém procesu je produktu přidávána hodnota a produkt pak putuje k dalšímu procesu. 

Zdroje v každém procesu (lidé a stroje) buď hodnotu přidávají nebo nepřidávají. Termín  
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MUDA označuje ty aktivity, které hodnotu nepřidávají a můžeme ji dělit do následujících 

sedmi kategorií: [6] 

 

1. MUDA nadprodukce 

Tento typ plýtvání vychází z předstihu před výrobním plánem, vychází z pocitu 

vedoucího výrobní linky vyrábět víc než je potřeba z obav poruchy strojů, zmetků a 

absence dělníků.   

 

2. MUDA zásob 

Finální produkty, rozpracované produkty, obrobky, díly a součástky – to vše jsou zásoby, 

které nepřidávají hodnotu. Nižší hodnoty zásob pomáhají identifikovat problémové 

oblasti a zabývat se jimi o což usiluje systém JIT - Just in Time. 

 

3. MUDA oprav a zmetků 

Zmetky přerušují výrobu a vyžadují nákladné opravy, navíc se často musí vyhodit, což je 

ohromné plýtvání zdroji i prací. 

 

4. MUDA pohybu 

Jakýkoliv pohyb zaměstnanců, který není přímo spojen s přidáváním hodnoty, je 

neproduktivní. Častým důvodem tohoto plýtvání je nevhodně navržené pracoviště. 

 

5. MUDA zpracování 

Pod zpracováním se rozumí modifikace produktu nebo informace. Někdy pomůže 

eliminovat plýtvání kombinací výrobních úkonů, čímž dojde ke zkrácení výrobního 

procesu.  

 

6. MUDA čekání 

K tomuto plýtvání dochází, musí-li ruce zaměstnance zahálet. Může to být z důvodu 

nerovnováhy na lince, nedostatku součástek, poruchy stroje nebo také pokud zaměstnanec 

čeká na dokončení operace strojem, který přidává hodnotu.  

 



     -         - 13

7. MUDA dopravy 

Doprava je nezbytnou součástí výrobního procesu, ale pohyb materiálu a produktů 

nepřidává žádnou hodnotu.  

 

Nejen pro odstranění MUDA platí tzv. Železná pravidla pracoviště (GEMBA), jejichž 

základem je být v těsném kontaktu s pracovištěm (GEMBA) a rozumět všemu co se tam děje.  

 

Těchto pět železných pravidel zní: [6]    

 1. Vyskytne-li se problém nejdříve běžte na GEMBA (pracoviště) 

 2. Zkontrolujte GEMBUTSU (relevantní objekty) 

 3. Na místě podnikněte dočasná opatření 

4. Najděte původní příčinu problému 

5. Zaveďte standard, aby se problém neopakoval 

 

1.6 KAIZEN a zapojení lidí 

Do zlepšování KAIZEN by měli být zapojeni všichni pracovníci organizace: [4] 

 

Top management: 

Top manažeři by měli svá zlepšení a náměty, které nejsou strategické povahy a nemají tudíž 

diskrétní charakter, sdělovat zaměstnancům a podněcovat tím jejich nápady.  

 

Střední a nižší management 

Střední a nižší management by měl být klíčovým prvkem iniciace koncepčních podnětů v 

rámci KAIZEN a je zodpovědný za stanovování cílů zlepšování a řízení programů zlepšování. 

 

Techničtí pracovníci, inženýři 

Právě zde vznikají zásadní koncepční inovace, ale relativně málo podniků má tyto aktivity 

provázány s existujícími cíli zlepšování v návrhu produktu a v plánu jeho realizace. 

 

 



     -         - 14

Zaměstnanci, dělníci 

Dělníci se ve velké míře zaměřují na drobná zlepšení na svém pracovišti, která přispívají 

zejména k zlepšení ergonomie a bezpečnosti práce, plynulosti výroby a dolaďování již 

existujících koncepčních řešení v detailech každodenní praxe. 

 

Zaměstnanci v administrativě 

Je faktem, že efektivita činností v administrativě bývá často i o desítky procent nižší ve 

srovnání s činnostmi v procesech podílejících se na návrhu a realizaci produktu. Úspěšné 

bývají ty koncepce zlepšování administrativy, jenž nezlepšují oddělení, ale proces.   

 

1.7 KAIZEN a Masaaki Imai  
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.8 Masaki Imai [14], 

 

Narodil se v Tokiu roku 1930. Promoval na Tokijské Universitě z Amerických studií. 

V 50. letech minulého století také pět let žil a pracoval tam v Japonském centru produktivity 

ve Washingtonu, D.C.  

 

V roce 1986 se stal zakladatelem Kaizen Institutu [17], aby mohl svou koncepci předložit 

západním zemím a tím jim v podstatě pomoci. Ten samý rok vydal svou první knihu pod 

názvem: Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success. [9] Tato kniha byla přeložena do 14 

jazyků.  Masaki Imai ve své knize píše: 

 

The essence of KAIZEN is simple and straightforward: KAIZEN means improvement. 

Moreover, KAIZEN means ongoing improvement involving everyone, including both 
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managers and workers. The KAIZEN philosophy assumes that our way of life – be it our 

working life, our social life, or our home life – deserves to be constantly improved. [9] 

 

Masaaki Imai, viz, Obr. 1.8,  je neúnavným a jedinečným propagátorem koncepce KAIZEN. 

Je považován za jednoho z čelních odborníků na hnutí kvality. Pomohl již více než 200 

nejaponským firmám přehodnotit jejich organizaci a zavést přístupy japonského 

managementu.  

 

1.8 KAIZEN versus Inovace 

Při neustálém zlepšování  se uplatňují dva základní postupy: skokové zlepšování a zlepšování 

po malých krocích. Tyto postupy jsou základem dvou přístupů ke zlepšování, které se označují 

jako Re-engineering a KAIZEN. [5] 

 

Často se uvádí také Inovace a KAIZEN, rozdíly mezi těmito dvěma směry popisuje Tab. 1.4. 

 
Tab. 1.4 Srovnání hlavních rysů KAIZEN a Inovace [7] 

 KAIZEN Inovace
1. Účinek Dlouhodobý a dloho trvající, ale nedramatický Krátkodobý, ale dramatický
2. Tempo Malé kroky Velké kroky
3. Časový rámec Kontinuální a přírůstkový Přerušovaný a nepřírůstkový
4. Změny Postupné a neustálé Náhlé a přechodné
5. Účast Všichni Několik vybraných "šampionů"
6. Přístup Kolektivismus, skupinové úsilí, systémový přístup Drsný individualismus, individuální nápady a úsilí
7. Typ změny Udržování a zdokonalování Přestavba od základů
8. Impuls Konvenční know-how Technologické průlomy, nové vynálezy, nové teorie
9. Praktické požadavky Minimální investice, ale velké úsilí na udržení Vysoké investice, ale málo úsilí na udržení
10. Zaměření úsilí Lidé Technologie
11. Kritéria hodnocení Procesy a úsilí o dosažení lepších výsledků Výsledky a zisk
12. Výhody Funguje dobře v pomalu rostoucí ekonomice Vhodnější pro rychle rostoucí ekonomiku

 Oblast

 
 
INOVACE = aplikovaná znalost, která zvyšuje přidanou hodnotu implementací skokové 
změny. [3]  
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U inovačních strategií se předpokládá pokrok ve skocích, její ideální průběh je zobrazen na 
Obr.1.9.  

 
Obr. 1.9  Ideální průběh inovace [7] 

 

Ve skutečnosti však všechny systémy po svém zavedení upadají. Skutečný průběh inovace bez 

podpory udržování standardů je zobrazen na Obr. 1.10.  Jeden ze slavných Parkinsonových 

zákonů zní, že organizace jakmile je vybudována, se začne hroutit. [7]   

 
Obr. 1.10  Skutečný průběh inovace [7] 

 
Zatímco inovace je jednorázová záležitost, jejíž účinky časem erodují vlivem konkurence a 

úpadku standardů, KAIZEN je neustále probíhající úsilí, jehož účinky jsou kumulativní a 

představují postupný, ale trvalý vzestup. KAIZEN znamená neustálé úsilí standardy nejen 

udržovat, ale také aktualizovat. Standardy jsou svou povahou dočasné a provizorní a 

představují odrazový můstek, kdy jeden standard vede k dalšímu rámci neustálého zlepšování. 

 

Kdykoliv je dosaženo inovace, musí následovat série kroků KAIZEN, aby byl nový standard 

udržen a zlepšován, viz Obr. 1.11. Inovace a KAIZEN nestojí proti sobě a nejsou v rozporu, 
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naopak je velice efektivní využívat synergie obou přístupu a dosahovat tak nejefektivnějšího 

způsobu zdokonalování procesů. 

 

 
Obr. 1.11  Inovace plus KAIZEN [7] 

 
 

Všechny změny, dokonce i ty pozitivní, vedou k obavám. Pokusy dosáhnout cíle radikálními a 

revolučními prostředky často selhávají, protože zvyšují strach. Ale malé postupné kroky 

KAIZEN snižují odpověď mozku na strach, stimulují racionální myšlení a kreativní hru. [8]  

 

1.9 Historie zlepšování v průběhu 20. století v Česku 

1.9.1 Zlepšování a Baťův systém 

Baťův systém řízení dodnes udivuje současný světový management především a právě svými 

komplexními a integrujícími přístupy.  Jedním z hlavních principů Baťova systému řízení, 

který se zabývá oblastí zlepšování zní: "Flexibilita a inovativnost výrobních systémů jako 

základ soutěžení na nejnáročnějších globálních trzích", což při srovnání s dnešním pojetí 

managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9000 odpovídá pojmu Kontinuální zlepšování. 

 

Jedním ze základů Baťova systému je samospráva dílen a účast na zisku. Aby se lidé mohli na 

zisku podílet, musí mít optimální podmínky k ovlivnění jeho tvorby individuálně i týmově.  



     -         - 18

- Vyúčtování dosaženého zisku musí být provedeno v co nejkratší době, u Baťů týdně. 

- Každý spoluúčastník musí být schopen si svoji účast vypočítat sám. 

- Účastnické oddělení musí být dostatečně malé, aby se každý zaměstnanec mohl podílet. 

Aby se lidé mohli účastnit , musí vědět co dělat, kdy, kde, s kým a proč, jak zlepšovat výrobní 

procesy i správu dílen tak, aby byly potřebné zisky vytvářeny. 

 

Stroje i podlahy byly natřeno na bílo, aby i sebemenší kapka oleje čí špíny signalizovaly 

možné místo chyby či budoucího selhání. Nástroje byly uloženy v červeně nalakovaných 

vlisech černé odkládací desky, aby již na dálku chybějící nástroj signalizoval okolí svoji 

absenci. Tento přístup má ekvivalent v přístupech KAIZEN v metodě 5S, která je dnes 

používána ve většině průmyslových podniků. [2]   

  

1.9.2 Zlepšování v socialistickém pojetí 

Za účelem zjištění informací v této oblasti jsem kontaktoval manažera efektivní výroby v 

závodě TATRA a.s., se kterým jsem tuto oblast konzultoval a který mi poskytl informace, o 

systému, který fungoval v závodě před rokem 1989. 

 

Řízení zlepšovacích návrhů podléhalo jasné legislativě, která byla řízena zákonem 84/1972 o 

objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech. Dále jsem se dozvěděl, 

že odměňovaní zlepšovatelů mělo také jasné pravidla dané vyhláškou 27/1986  Úřadu pro 

vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových 

vzorů, která obsahovala také sazebník odměn za využití jednotlivých vynálezů. zlepšovacích 

návrhů a průmyslových vzorů. Takto nastavená pravidla platila ve všech tehdejších národních 

podnicích.  

 

Na můj dotaz, zda v této době existovalo něco co by se podobalo zlepšování KAIZEN jsme 

došli k pojmu KSR – Komplexní socialistická racionalizace. Dokonce jsem měl možnost 

nahlédnout do Organizační směrnice 1/85 Zajišťování komplexní socialistické racionalizace v 

n.p. TATRA Kopřivnice, ze které je možné vyčíst tyto hlavní cíle KSR: Úsporu pracovních 

sil, energie, surovin a materiálu a zabezpečit racionalizaci všech sfér činnosti příslušné 
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organizační jednotky včetně řídících a pomocných procesů. Hlavní cíle KSR také vyplývaly z 

usnesení vlády ČSSR.  [15]   

 

1.9.3 Zlepšování a současná legislativa v ČR 

V České republice je platný Zákon 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a 

zlepšovacích návrzích, kde se část Čtvrtá, tohoto zákona, týká vymezení základních pojmů 

včetně práv a povinností zlepšovatelů:  

  

" Zlepšovací návrhy 

   § 72 

   (1)  Za zlepšovací návrhy se pokládají technická, výrobní nebo provozní zdokonalení,  jakož  

i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má 

zlepšovatel právo nakládat. 

   (2)  Práva  ze  zlepšovacích  návrhů  nevzniknou,  brání-li jim práva z patentu. 

 

   § 73 

   (1)   Zlepšovatel   je   povinen   nabídnout   zlepšovací  návrh  svému zaměstnavateli,  jestliže  

se  zlepšovací  návrh  týká oboru práce nebo činnosti zaměstnavatele. 

   (2)  Zlepšovatel  má právo se zlepšovacím návrhem nakládat bez omezení, jestliže   s   ním  

zaměstnavatel  ve  lhůtě  dvou  měsíců  od  nabídky zlepšovacího  návrhu  neuzavřel  smlouvu 

o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odměně za něj (§ 74). 

 

   § 74 

   Právo   využívat   zlepšovací   návrh   vzniká   uzavřením  smlouvy  se 

   zlepšovatelem o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odměně za něj." [16]    

 
Tento zákon byl upraven celou řadou změn z nichž nejvýznamnější je Zákon 207/2000 Sb. o 

ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových 

vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje práva 

zlepšovatelů v problematice zlepšovacích vzorů, ale definice a vymezení oblasti zlepšovacích 

návrhů se netýká. 
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V poslední dekádě 20. století a začátkem 21. století do České republiky proniklo mnoho 

nových "japonských" přístupů k řízení jakosti, nákladů, údržby atd. Mimo jiné také přístup 

zlepšování KAIZEN.     

 

1.9.4 Zlepšování a normy ISO řady 9000 

V roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO poprvé zveřejnila sadu norem ISO 9000,   

které se souborně zabývaly požadavky na systém managementu jakosti.   

 

V normě ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - požadavky  

je problematice neustálého zlepšování věnována kapitola 8.5, kde se uvádí: 

Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality prostřednictvím 

využívání politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, nápravných a 

preventivních opatření a přezkoumávání systému managementu.  [13]  

  

V normě ČSN EN ISO 9004 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti [14] jsou uvedena cenná doporučení jak dosáhnout požadavků normy ČSN EN 

ISO 9001. Například: Pro neustálé zlepšování je v organizaci třeba vytvořit vhodné podmínky. 

K zajištění budoucnosti organizace a spokojenosti zainteresovaných stran má vedení vytvářet 

kulturu, která aktivně zapojuje pracovníky do hledání příležitostí k zlepšování výkonnosti 

procesů, činností a produktů. Pro zapojování pracovníků má vrcholové vedení vytvořit 

prostředí, v němž jsou delegovány pravomoci tak, že pracovníci jsou zmocněni a přejímají 

odpovědnost za identifikování příležitostí k zlepšování výkonnosti organizace. [1]      
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2 Praktická část 

2.1 Základní informace o organizaci 

2.1.1 Historie organizace  

Společnost, ve které pracuji, se jmenuje Continental Automotive Systems Czech Republic 

s.r.o.  se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tato společnost zahájila svou činnost v roce 

1995 jako výrobní závod společnosti Siemens automobilová technika se sídlem ve Stříbře. Od 

22.prosince 1999 do 7.ledna 2008 působila jako samostatná společnost zapsaná v obchodním 

rejstříku jako Siemens Automobilové systémy s.r.o. a od 7.ledna 2008 je zapsána v obchodním 

rejstříku pod názvem Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. [18] 

 

Tato firma je od prosince 2007 součástí nadnárodní korporace Continental, která představuje 

více než 100 výrobních závodů po celém světě a jen v České republice je součástí korporace 6 

závodů z nichž jeden je umístěn právě ve Frenštátě pod Radhoštěm, viz Obr. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Závody Continental v České republice [19] 

 

Firma Continental byla založena již v roce 1871 v Hannoveru (Německo), kde se na začátku 

vyráběly pneumatiky pro vozidla a motocykly a pogumované tkaniny. Dnes nadnárodní 

korporace Continental vyrábí pneumatiky pro nákladní i osobní vozidla, elektronické moduly 

pro automobilový průmysl a také pásové dopravníky a hadice nejen pro automobilový trh. 

 

 

Adršpach 

Brandýs n/L 

Frenštát p/R  
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e  
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Rozloha závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm je 40 100 m2  z čehož výrobní plocha představuje 

13 300 m2. Výroba je realizována ve více budovách, které byly postupně vystavěny dle potřeb 

rozvoje organizace, viz Obr. 2.2. 

 
Obr. 2.2  Letecký snímek závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm [19] 

 

Ke dni 1.1.2010 bylo v organizaci Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. 

zaměstnáno 1921 pracovníků.[19] 

 

2.1.2 Výrobkové portfolio organizace 

Výrobním programem organizace jsou elektronické součástky a moduly pro automobilový 

průmysl. Závod ve Frenštátě p.R je rozdělen do tří  menších výrobních celků, které se od sebe 

liší hlavně typem výrobků, které jsou v nich vyráběny. Tyto samostatné celky jsou nazývány 

anglickým názvem Focus Factory. [19] 

 

Focus Factory 1 

v tomto výrobním celku se vyrábějí výrobky z oblasti: 

- Elektronika pro dveřní moduly 

- Elektronika pro stahování oken 

- Elektronika pro stahování střešních oken 

- Dálkové ovládání centrálního zamykání, viz. Obr.2.3 

- Centrální elektronické moduly vozidel, včetně pojistkových skříní 

- Elektronika pro nezávislé elektrické topení, viz.Obr.2.4 
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Obr.2.3  Dálkové ovládání centrálního  Obr.2.4  Elektronika pro nezávislé 

zamykání [19]      elektrické topení [19] 

 

 

Focus Factory 2 

v tomto výrobním celku vyrábějí výrobky z oblasti: 

- elektronické řídící jednotky benzínových i dieselových motorů, viz. Obr.2.5 

- elektronické řídící jednotky převodovek 

- elektronické moduly pro palubní přístroje vozidel, viz. Obr.2.6 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 2.5  Elektronická řídící jednotka  Obr. 2.6  Elektronika palubního  

motoru [19]      přístroje [19] 

 

Focus Factory 3 

v tomto výrobním celku vyrábějí výrobky z oblastí: 

- teplotní senzory, viz. Obr.2.7 

- hladinové senzory 

- rychlostní senzory, senzory otáček, viz. Obr.2.8 
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     Obr. 2.7 Senzor teploty vzduchu [19]   Obr. 2.8 Senzor otáček [19] 

 

Tato poslední Focus Factory 3 je často označována názvem Focus Factory SN (senzory), jejich 

výrobkové portfolio se výrazněji liší od prvních dvou. 

 

2.1.3 Zákazníci organizace 

Výrobky jsou dodávány přímo ke světovým výrobcům automobilů, kde jsou montovány do 

vozidel na výrobních linkách nebo jsou dodávány zákazníkům, kteří jsou v dodavatelském 

řetězci velkých automobilek. Zde se jedná především o výroky, které vyžadují montáž do 

funkčního celku, který se do automobilů montuje jak jeden modul. Na Obr. 2.9 jsou zobrazeni 

nejvýznamnější zákazníci z pohledu obratu v roce 2009. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.9 Přehled nejvýznamnějších zákazníků na základě obratu z roku 2009 [19] 
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2.1.4 Dosažené certifikáty jakosti 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm 

je dodavatelem dílů v automobilovém průmyslu, z čehož vyplývá, že musí být certifikován dle 

normy ISO/TS 16949. 

 

Zde je přehled všech certifikátů, které organizace získala v průběhu své existence [19] 

 
ISO 9001   od roku 1997 

QS9000 /VDA 6.1 od roku 1998 

ISO 14001  od roku 1998 

ISO/TS 16949  od roku 2004 

 

2.1.5 Systém trvalého zlepšování v organizaci 

Systém trvalého zlepšování je v korporaci Continental nazýván ConCIP, tento název je 

zkratkou anglického názvu Continental Continuous Improvement Process. Tento systém je 

společný pro všechny závody a jeho pravidla jsou definovány v dokumentu Concip Guide 

[20], což je dokument, který dává návod jak implementovat a zlepšovat systém trvalého 

zlepšování. Systém trvalého zlepšování ConCIP zahrnuje: 

 

- Projekty strategického významu,  které vyžadují manažerské řízení 

Tyto projekty jsou obvykle řízeny TOP managementem a zahrnují obvykle 

výrazné změny a zlepšení v rámci celého závodu.  

 

- Projekty ke zlepšení jakosti výrobků či procesů, úspoře nákladů nebo zlepšení dodávek  

Tyto projekty jsou zaměřené na konkrétní oblast, ve které je potřeba provést 

zlepšení, využívá se mimo jiné také metody a nástrojů SixSigma, pro kterou jsou 

vyškolení pracovníci Black Belt a Green Belt, kteří takové projekty vedou. 

Do této oblasti jsou také zahrnuty aktivity KAIZEN workshopů a KAIZEN 

kroužků.  
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- Systém zlepšovacích návrhů 

Tato oblast je označována zkratkou CIM , tento název vychází z  anglického 

názvu Continental Idea Management 

 

Všechny tyto aktivity jsou koordinovány manažerem trvalého zlepšování, který zodpovídá za 

jejich evidenci, kontrolu a hodnocení.    

 

2.2 Analýza současného stavu implementace KAIZEN v organizaci 

K hodnocení současného stavu implementace přístupu KAIZEN použiji stav z roku 2009, 

neboť vývoj v této oblasti je velice rychlý a průběžně se stále vyvíjí. Na základě mé analýzy 

jsem zjistil, že přístup KAIZEN je systematicky aplikován v následujících oblastech: 

o Systém zlepšovacích návrhů (CIM) 

o KAIZEN Workshopy 

o KAIZEN kroužky 

 

2.2.1 Systém zlepšovacích návrhů (CIM) 

Jedná se o sytém pro podávání, hodnocení a evidenci  zlepšovacích návrhů (ZN), který 

podporuje individuální aktivitu pracovníků, kteří mohou aktivně přispět ke zlepšení 

stávajícího stavu procesů, pracovního prostředí, ergonomie atd. Pro řízení těchto zlepšovacích 

návrhů je používán CIM SW (Continental Idea Management Software), do kterého jsou 

veškeré náměty zadávány přímo zlepšovateli. CIM SW je dostupný na všech počítačích v 

organizaci přes intranet. 

 

Fungování systému zlepšovacích návrhů zajišťuje CIM koordinátor a CIM poradci: 

 

CIM koordinátor je pracovník, který zodpovídá za fungování systému zlepšovacích návrhů a 

je důležitým článkem při hodnocení velkých ZN, je přímo podřízen 

manažeru trvalého zlepšování. 
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CIM poradci    jsou pracovníci, kteří jsou proškoleni na metodiku podávání a hodnocení 

ZN, tato činnost není jejich hlavní pracovní náplní. Na každém oddělení je 

k dispozici CIM poradce, který může být zároveň vedoucím oddělení. 

 
 

2.2.1.1 Druhy zlepšovacích návrhů 

Systém zlepšovacích návrhů (CIM) rozlišuje 3 druhy podaných zlepšovacích návrhů (ZN):  
 

CIM+  

Jedná se o drobná zlepšení, která může pracovník realizovat na svém pracovišti, jedná se 

například o zlepšení ergonomie, bezpečnosti práce a drobná zlepšení, která zrychlí a zefektivní 

činnost prováděnou na pracovišti. [21] 

  

Malý ZN - Zlepšovací návrh bez vyčíslitelného přínosu 

Jedná se o zlepšení, která jsou vyhodnocena hodnotitelem jako zlepšení, u kterých není možné 

vyhodnotit jejich ekonomický přínos. Tato zlepšení jsou obvykle realizována na více 

pracovištích, nebo je využívá více pracovníků. [21] 

 

Velký ZN - Zlepšovací návrh s vyčíslitelným přínosem 

Jedná se o zlepšení, u kterých lze vyčíslit jejich ekonomický přínos. [21] 

 

2.2.1.2 Podání zlepšovacího návrhu 

Zlepšovatel, který používá ke své práci PC, může zaevidovat svůj návrh přímo do CIM SW. 

Pokud zlepšovatel ke své práci nepoužívá počítač, může zadat ZN prostřednictvím svého CIM 

poradce, který za něj návrh do CIM SW zaeviduje. Na Obr. 2.10 je zobrazen příklad formuláře 

pro nevyčíslitelné ZN. [21] 
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Obr. 2.10 Formulář pro zadání nevyčíslitelného ZN [21] 

 

2.2.1.3 Hodnocení zlepšovacího návrhu 

Pokud zaměstnavatel ve lhůtě 2 měsíců od podání návrhu neuzavře se zlepšovatelem smlouvu o 

přijetí návrhu, za což se v případě návrhu bez ekonomického přínosu považuje vyplacený bonus 

nebo připsaný CIM+ bod, má zlepšovatel právo nakládat se svým návrhem bez omezení. [21] 

Vývojový diagram řízení zlepšovacích návrhů je zobrazen na Obr. 2.11, kde je patrné, že postup 

hodnocení ZN se liší podle druhu ZN. 
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Obr. 2.11  Vývojový diagram řízení zlepšovacích návrhů 

 
Hodnocení CIM+ 

Hodnotitelem je v tomto případě přímý nadřízený, který projedná návrh se zlepšovatelem 

a majitelem procesu. Obvykle je v těchto případech přímý nadřízený zároveň majitelem 

procesu. Rozhodne-li majitel procesu o přijetí ZN, je zodpovědný za realizaci návrhu, 

není-li ZN ještě realizován. 
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V případě, že ZN je již realizován zapíše hodnotitel skutečný datum realizace do CIM SW 

a přidělí CIM+ bod zlepšovateli. 

ZN v této kategorii odpovídají plně principům přístupu KAIZEN, malá zlepšení 

pramenící z neustálého zlepšování, bez nutnosti velkých investic. [21] 

 

Hodnocení Malého ZN 

Hodnotitelem u těchto ZN je CIM poradce, který projedná návrh se zlepšovatelem a 

majitelem procesu, který je kompetentní rozhodnout o přijetí či zamítnutí ZN. Rozhodne-li 

majitel procesu o přijetí ZN je zodpovědný za realizaci návrhu.   

V případě, že ZN je již realizován zapíše CIM poradce skutečný datum realizace do CIM 

SW a  navrhne odměnu pro zlepšovatele. Následně je automaticky ZN zaslán přímému 

nadřízenému k odsouhlasení, který rozhodne o konečném vyplacení odměny. [21] 

 
Hodnocení Velkého ZN 

Tento typ ZN je automaticky odeslán CIM koordinátorovi k prostudování, ten následně 

zašle návrh kompetentnímu hodnotiteli, touto osobou bývá majitel procesu. Hodnotitel 

posoudí návrh a možnost jeho realizace, hodnotitel má možnost předat ZN k hodnocení 

jinému pracovníkovi v případě, že není v jeho kompetenci o návrhu rozhodnout. Rozhodne-

li majitel procesu (hodnotitel) o přijetí ZN, je zodpovědný za realizaci návrhu. 

 

V případě, že ZN je již realizován,  zapíše hodnotitel skutečný datum realizace do CIM SW 

a pošle podklady pro výpočet ekonomického přínosu na oddělení kontrolingu k vyčíslení. 

Ekonomický přínos se počítá za 12 měsíců. V případě skutečného ekonomického přínosu 

náleží zlepšovateli vyplacení jednorázové odměny, vyčíslené ke dni realizace ZN. 

V případě předpokládaného ekonomického přínosu náleží zlepšovateli vyplacení zálohy a 

po uplynutí dohodnuté zkušební doby je ekonomický přínos znovu přepočítán a 

zlepšovateli náleží vyplacení odměny.    

 

Návrhy zálohy / odměny předkládá CIM koordinátor řediteli závodu, který rozhodne o 

konečném vyplacení odměny. [21]  
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2.2.1.4 Odměňování zlepšovacích návrhů 

CIM+ 

Pracovníkům se během roku kumulují CIM+ body prostřednictvím CIM SW, každý CIM+ 

bod má hodnotu 1€.  Po skončení roku mzdová účtárna zajistí zdanění odměny podle 

platných zákonů a její výplatu zlepšovateli do mzdy. [21] 

 

Malé ZN 

Pro Malé ZN je výška odměny stanovena na 300 Kč, v případě že se jedná o návrh POKA-

YOKE (= návrh, který 100% zamezí výskytu chyby, nejčastěji mechanické řešení) je 

odměna stanovena ve výši 2000 Kč. 

 

Velké ZN 

Pro Velké ZN je výška odměny stanovena na 1% z roční úspory vypočítané oddělením 

kalkulací, maximálně však částka 30 000 Kč.   

 

Smlouvu o přijetí návrhu s uvedením výše odměny a lhůty splatnosti obdrží po jednom 

výtisku zlepšovatel a mzdová účtárna, která zajistí zdanění odměny podle platných zákonů 

a její výplatu zlepšovateli do mzdy. [21] 

 

2.2.1.5 Motivace k podávání zlepšovacích návrhů 

Vedle motivace pracovníků získat odměnu za podaný zlepšovací návrh je také motivací 

týmová soutěž mezi odděleními v ukazateli CIM points. Oddělení, které získá nejvíce CIM 

points za rok, získá odměnu 300 Kč na hlavu, kterou mohou pracovníci oddělení využít na 

jakoukoliv týmovou aktivitu, která jim bude oproti předloženému vyúčtování na pokladně 

proplacena. 

 

Vzorec pro výpočet CIM points: [21] 

( ) ( )[ ] účast  ) 3ezaměstnanc na € v úspora + 1000 zaměstance na ZN přijaté = points CIM ×××  
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Další motivací pracovníků k podávání zlepšovacích návrhů je také to, že součástí jejich 

ročních cílů je také ukazatel plnění CIM points za oddělení, na kterém pracují. 

 

2.2.1.6 Výsledky za 2007, 2008, 2009 

Pro analýzu těchto výsledků jsem požádal o poskytnutí dat CIM koordinátora, který mi data 

předal ve formě tabulky. Následná analýza vychází z těchto získaných údajů. 

 

Nejdříve jsem použil souhrnná data za období 2007-2009, které jsem zobrazil v Tab. 2.1, kde 

jsou uvedeny počty zlepšovacích návrhů a celkové úspory za dané období. 

 
 
                Tab. 2.1 Přehled ZN za období 2007, 2008, 2009 

Druh 2007 2008 2009 Celkem
CIM+ 10 851 10 108 9 112 30 071
ZN Bez ek. přínosu 5 333 1 902 1 333 8 568
ZN S ek. přínosem 116 222 166 504
Celkem ZN 16 300 12 232 10 611 39 143
Úspory (Kč) 15 195 364 24 052 277 21 924 874 61 172 515  

 
Tato data jsem zobrazil nejdříve pomocí sloupcového grafu na Obr. 2.12, kde můžeme 

pozorovat nepoměr mezi jednotlivými druhy ZN a také mírný meziroční pokles počtu CIM+   

a také meziroční pokles ZN bez ekonomického přínosu.   
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Obr. 2.12 Počet přijatých ZN v letech 2007,2008,2009 
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Pro přehlednější zobrazení poměru mezi jednotlivými druhy ZN jsem použil koláčový graf s 

uvedením procentuálního vyjádření jednotlivých příspěvků pro rok 2009, viz Obr. 2.13. Na 

tomto grafu je vidět drtivá převaha návrhů CIM+ s hodnotou 85%.    

Rozdělení počtu přijatých ZN dle druhu - rok 2009

CIM+
85%

ZN Bez ek. přínosu
13%

ZN S ek. přínosem
2%

 
Obr. 2.13  Rozdělení počtu přijatých ZN dle druhu v roce 2009 

 
 

Pro zobrazení ZN s ekonomickým přínosem jsem použil kombinovaný graf sloupcový a 

bodový spojnicový se dvěma osami y, viz. Obr. 2.14. Zde je možné pozorovat počty podaných 

ZN s ekonomickým přínosem a zároveň také úspory, které tyto ZN představují. 
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Obr. 2.14  ZN s ekonomickým přínosem v letech 2007,2008,2009 
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V dalším kroku mé analýzy jsem se zaměřil na srovnávání jednotlivých oddělení a také 

srovnání se zadanými cíli u ukazatele CIM points, data pro tuto analýzu jsem zobrazil  

v Tab. 2.2. 

 Tab. 2.2  Přehled dosažených CIM points v roce 2009 

oddělení účast % přijaté ZN /
 zam

úspora (€)/
 zam CIM points

č.1 80,00 1,40 18 112 44 588
č.2 100,00 8,46 176 8 987
č.3 86,51 5,12 357 5 352
č.4 100,00 7,29 957 10 161
č.5 70,00 5,10 0 3 570
č.6 100,00 2,52 129 2 903
č.7 95,00 4,00 1 295 7 491
č.8 90,48 1,93 121 2 072
č.9 100,00 6,44 0 6 444
č.10 100,00 2,97 918 5 726
č.11 65,63 1,70 33 1 182
č.12 100,00 5,48 1 655 10 444
č.13 100,00 7,98 1 972 13 896
č.14 79,88 2,77 975 4 548  

 

Pro zobrazení jsem použil kombinovaný graf sloupcový a spojnicový viz. Obr. 2.15, kde je 

možné pozorovat výrazný odstup oddělení č.1, který je způsoben výrazně vyšší úsporou na 

zaměstnance než u ostatních oddělení. 
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Obr. 2.15 CIM points - srovnání výsledků za rok 2009 
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Z pohledu podávání zlepšovacích návrhů je velice zajímavé srovnání jednotlivých oddělení  v 

ukazateli počet přijatých CIM na zaměstnance, které jsem zobrazil na Obr. 2.16. Navíc je v 

tomto grafu možné také sledovat příspěvky jednotlivých oddělení u ukazatele úspora na 

zaměstnance. 
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Obr. 2.16  Přijaté CIM na zaměstnance – srovnání výsledků v roce 2009 

 
 

U tohoto ukazatele je nejvíce možné vidět rozdělení aktivity pracovníků při podávání 

zlepšovacích návrhů, kde jsem seřadil data podle ukazatele počtu přijatých ZN na 

zaměstnance. Z grafu vyplývá, že oddělení s největším počtem ZN na zaměstnance nemusí 

znamenat také přínos největší úspory. Tato skutečnost potvrzuje rozdíl mezi přístupem 

KAIZEN a Inovacemi.  

 

Z pohledu motivace pracovníků a hodnocení na základě CIM points vyplývá, že pro oddělení 

je v rámci této soutěže výhodnější zaměřit se na zlepšování v oblasti Inovací. 
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2.2.2 KAIZEN proces 

Jedná se o zavedený systém zlepšování, založený na aktivitách multiprofesních týmů. Tyto 

týmy se scházejí v pravidelných intervalech na určené téma a řeší je pomocí strukturovaného 

postupu, který je nazýván workshop. Pro zajištění tohoto procesu existují v organizační 

struktuře tyto tři základní funkce: KAIZEN manager, KAIZEN trenér a KAIZEN praktikant. 

 

KAIZEN manažer  

je pracovník, který je přímo podřízen řediteli závodu a v oblasti neustálého zlepšování je 

partnerem pro členy TOP managementu. Mezi jeho kompetence a povinnosti patří: koordinace 

procesu zlepšování, spolupráce při vytváření a rozpadu cílů zlepšování pro celý závod, 

metodické řízení KAIZEN trenérů a KAIZEN praktikantů, příprava metod a nástrojů KAIZEN 

a řízení tréninku těchto metod a nástrojů. [22] 

 

KAIZEN trenéři  

jsou pracovníci, kteří jsou disciplinárně podřízeni vedoucím organizačních útvarů a metodicky 

jsou podřízeni KAIZEN manažerovi. Mezi jejich úkoly patří: koordinace zlepšování v 

odděleních, koordinace stanovení cílů v odděleních, trénink metod a nástrojů, moderace 

KAIZEN workshopů, výměna informací a nejlepších řešení. KAIZEN trenéři absolvují trénink 

relevantních metod a nástrojů, včetně tréninku moderace porad. [22] 

   

KAIZEN praktikanti  

jsou pracovníci, kteří pracují v jednotlivých odděleních závodu a absolvovali trénink na 

zlepšování metodou KAIZEN (převážně se jedná o vedoucí linek, týmové předáky a vedoucí 

oddělení). Jsou disciplinárně podřízeni svým vedoucím útvarů a v oblasti zlepšování jsou 

metodicky řízení KAIZEN trenéry. V procesu KAIZEN mají následující kompetence a 

povinnosti: přítomnost na KAIZEN workshopech ve svých odděleních a spolupráce s 

KAIZEN trenérem na dosažení požadovaných výsledků, vedení menších KAIZEN workshopů 

= KAIZEN kroužků, podpora plnění akčního plánu z workshopu. KAIZEN praktikanti 

absolvují trénink vedení KAIZEN kroužku a používání jednoduchých moderátorských metod, 

který vedou KAIZEN trenéři. [22] 
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2.2.2.1 Plánovací workshop 

Plánovací workshop probíhá jednou ročně po stanovení cílů pro jednotlivé oddělení. Plánovací 

workshop je organizován vedoucím oddělení, který je zodpovědný za naplánování termínu 

workshopu, domluvu s KAIZEN trenérem na organizaci workshopu a stanovení účastníků. 

KAIZEN trenér připraví workshop, pozve účastníky a moderuje workshop. Výstupem 

plánovacího workshopu je časový plán KAIZEN workshopů. Vždy v polovině roku je 

proveden druhý plánovací workshop, na kterém je vyhodnocena účinnost provedených 

KAIZEN workshopů vzhledem k plnění cílů a doplnění dalších témat do časového plánu. [22] 

 

KAIZEN workshopy mohou byt organizovány i mimo plán, pokud je potřeba naléhavě řešit 

nějaké téma. Podmínkou je určení sponzora (vlastníka) problému, který kontaktuje KAIZEN 

trenéra a po té již vše probíhá jako u naplánovaných workshopů. [22] 

 
 

2.2.2.2 KAIZEN workshop 

KAIZEN workshopy jsou realizovány podle časového plánu dohodnutého na plánovacím 

workshopu. Zodpovědnost za konání KAIZEN workshopů má sponzor určený na plánovacím 

workshopu (sponzorem je obvykle majitel procesu nebo vedoucí oddělení). Povinností 

sponzora je stanovení termínu, dohoda s KAIZEN trenérem na organizaci workshopu a výběr 

účastníků. KAIZEN trenér připraví workshop, pozve účastníky a moderuje workshop, který 

obvykle trvá 2 - 3 hod a opakuje se v pravidelných intervalech nejméně jednou za 2 týdny. 

[22] 

 

Obvyklé důvody k realizaci KAIZEN workshopů jsou: 

- přestavba výrobní linky do tzv. U-buňky 

- optimalizace stávající výrobní linky 

- návrh nové výrobní linky 

 

Samotný průběh KAIZEN workshopů se řídí dle interní metody CAM1001004-01 Provádění 

workshopů [23] a je rozdělen do následujících šesti fází, viz Obr. 2.17.  



     -         - 38

ŘešeníProblém

Se
zn

am
 m

ož
ný

ch
 p
říč

in

Se
zn

am
 m

ož
ný

ch
 ře

še
ní

Příčina

Analýza problému Výběr základní
příčiny

Návrh možných 
řešení

Výběr nejlepších 
řešení

Fáze 0 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5

Strukturované řešení problému metodikou workshopu

Příprava 
WS

Implementace a 
kontrola 

navržených 
řešení

Obr.2.17 Strukturované řešení problému metodikou workshopu [23]  
 

Fáze 0 - Příprava KAIZEN workshopu 

V této přípravné fázi se KAIZEN trenér dohodne se sponzorem na očekáváních, termínech a 

složení řešitelského týmu. Poté shromáždí základní údaje o problému a rozešle zároveň s 

pozvánkou jednotlivým členům řešitelského týmu.  
 
Fáze 1 - Analýza problému 

V této úvodní fázi workshopu dojde k představení problému, jeho prodiskutování, pochopení a 

vizualizaci. Cílem této fáze je stanovit možné příčiny problému.  

 

Fáze 2 - Nalezení základních příčin 

V této fázi se tým snaží vybrat ty možné příčiny, jejichž odstraněním můžeme problém 

nejúčinněji vyřešit. Pokud by začal tým řešit všechny příčiny najednou, nebyl by výsledek 

celého KAIZEN workshopu efektivní.  

 

Fáze 3 - Návrh možných řešení 

V této fázi jsou již definovány hlavní příčiny problému a hledáme k nim adekvátní nápravné 

opatření a řešení. Při hledání řešení je důležité, aby moderátor povzbuzoval tým k tvůrčí a 

kreativní práci.  
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Fáze 4 - Výběr nejlepších řešení 

V předchozí fázi vznikla celá řada možných řešení jak odstranit příčiny problému, nyní 

následuje závěrečná fáze výběru nejlepších řešení. Cílem KAIZEN workshopu je nacházet 

pokud možno rychlá a nenákladná řešení. Nejlepší řešení zaznamenáváme do plánu opatření, 

viz. Obr. 2.18, který obsahuje popis řešení, zodpovědnou osobu a termín. 

 

Fáze 5 - Realizace a kontrola opatření 

Bez realizace opatření zůstává KAIZEN workshop bez účinku a vede výhradně jen k frustraci 

pracovníků, proto se při realizaci a kontrole dodržují následující pravidla: 

- okamžitá opatření realizovat ještě v průběhu workshopu 

- tým pravidelně sleduje vývoj opatření / realizace 

- celkovou odpovědnost za realizaci opatření nese sponzor (majitel procesu) 

- moderátor je povinný organizovat kontrolní porady 

- moderátor musí sledovat opatření do té doby, než jsou realizované 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.18. Příklad plánu opatření z KAIZEN Workshopu 

 

Každý KAIZEN workshop je vyhodnocen a výsledek je prezentován sponzorovi, který 

zhodnotí přínos a zajistí případné vyplacení odměny pro členy řešícího týmu. 
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Speciálním případem KAIZEN workshopů je aktivita KAIZEN in office (KAIZEN v 

kanceláři). Tento druh workshopů je zaměřen na plýtvání v administrativních procesech a na 

jejich zeštíhlení a zefektivnění. Princip metodiky a postup je shodný je standardním KAIZEN 

workshopem.  [23] 

 

2.2.2.3 KAIZEN kroužek 

KAIZEN kroužky jsou mini workshopy (30 – 60 min), které jsou organizovány a moderovány 

KAIZEN praktikantem přímo na dílnách. Tématem těchto KAIZEN kroužků je převážně 

vyhledávání ztrát ve výrobě a jejich eliminace. KAIZEN kroužků se účastní zástupci 

výrobního a servisního týmu a zaměřují se na procesy v jejich teritoriu. Obvyklý program a 

časový harmonogram je znázorněn v Tab. 2.3.  Výstupem KAIZEN kroužků jsou návrhy na 

zlepšení, které jsou evidovány prostřednictvím systému zlepšovacích návrhů CIM. 

 

Tab. 2.3 Časový harmonogram KAIZEN kroužku [23] 

 Postup: Metoda Provádí Čas

 Výběr teritoria, pozvání účastníků  - KAIZEN praktikant  -

 Vysvětlení způsobu práce v KAIZEN kroužku  - KAIZEN praktikant 5 min

 Pozorování zvoleného procesu, 
 Záznam viditelných forem plýtvání Bílý kruh, pozorování Tým 15 min

 Výběr největších plýtvání Bodová metoda Tým 10 min

 Návrh řešení, odstranění plýtvání Náčrtky, jednobodová lekce, 
realizace na místě Tým 30 min

 
 

 

2.2.2.4 Metody a nástroje používané v procesu KAIZEN 

V závodě Frenštát se používá v procesu KAIZEN následujících metod a nástrojů: 

• Průmyslová moderace - workshop 

• Metody řešení problému 

• 7 + 1 základních ztrát 

• 5S 

• VSM – mapování hodnotového toku 
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• Tok jednoho kusu – výrobní buňky 

• Kanban, Heijunka – tahový systémy řízení výroby 

• TPM – totálně produktivní údržba 

• LCA – nízkonákladová automatizace 

• Poka – yoke – předcházení vadám 

• Týmová práce 
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2.3 Návrhy opatření ke zlepšení  

První z mých návrhů se týká zajištění synergie mezi systémem zlepšovacích návrhů a 

KAIZEN procesem. Konkrétně vidím smysl v tom sloučit aktivity manažera trvalého 

zlepšování a KAIZEN manažera. V současné době je aktivita manažera trvalého zlepšování 

zařazena ve struktuře oddělení kvality a aktivity KAIZEN manažera v oddělení průmyslového 

inženýrství. Tímto sloučením by veškeré aktivity zlepšování měly jeden společný bod, díky 

kterému by nedocházelo k případnému paralelnímu řešení problémů.  

 

Druhý z mých návrhů se týká oblasti systému zlepšovacích návrhů, kde doporučuji změnit 

postup hodnocení Malých ZN. Konkrétně se můj návrh týká zrušení funkcí CIM poradců, 

což znamená, že doporučuji zasílat Malé ZN k hodnocení přímému nadřízenému, stejně jako 

tomu je u zlepšovacích návrhů CIM+. K tomuto návrhu mě vede praktická zkušenost, neboť 

CIM poradce sám o sobě nemůže a nemá právo bez majitele procesu o přijetí či zamítnutí ZN 

rozhodnout. Realizací tohoto opatření by došlo ke zjednodušení schvalovacího řetězce Malých 

ZN. 

 

Třetí z mých návrhů se týká týmové motivace pracovníků prostřednictvím CIM points. 

Doporučuji zavést odměňování nejen oddělení, které dosáhne nejvyššího počtu CIM points, 

ale také zavést ohodnocení nejlepšího týmu v oblasti úspory a také nejlepšího týmu v 

počtu podaných ZN na zaměstnance. Tímto způsobem by mohli být také lépe motivování a 

oceněni pracovníci, kteří se aktivně podílí na zlepšování KAIZEN, kteří ale nedosahují 

požadovaných úspor.  

 

Čtvrtý z mých návrhů se týká zviditelnění aktivit KAIZEN kroužků. Doporučuji zavést 

možnost označit ZN v CIM SW jako aktivitu vyplývající z KAIZEN kroužku. Tato 

úprava následně umožní vyhodnocovat ZN plynoucí z aktivit KAIZEN kroužků a tím vytvořit 

další prostor pro motivaci a vyhodnocování pracovníků v oblasti zlepšování KAIZEN. 
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Závěr 

Díky zpracování této bakalářské práce jsem měl  možnost získat mnoho cenných informací v 

oblasti  zlepšování, které budu moci využít při své další práci a také v soukromém životě. 

 

V teoretické části jsem si ujasnil mnoho faktů, které mi byly již dříve známy, ale objevil jsem i 

pro mě naprosto nové informace. Obzvláště zajímavé bylo pátrání po informacích z minulosti, 

kde jsem měl to štěstí, že jsem se seznámil s historií závodu TATRA Kopřivnice. Velice mě 

překvapilo, jak byl systém zlepšování do posledních detailů propracován a popsán. Možnost 

mít systém takto důkladně popsán vyplýval ze skutečnosti, že samotný systém zlepšování 

zaměstnával celé oddělení pracovníků. V dnešních moderních závodech by toto bylo 

považováno za neefektivní a obvykle je systém zlepšování řízen jedním nebo dvěma 

pracovníky.     

    

V praktické části jsem se pokusil zmapovat všechny procesy, ve kterých se využívá přístupu 

KAIZEN. Během této analýzy vznikla řada návrhů na zlepšení stávajícího systému, které jsem 

průběžně diskutoval s konzultantem mé bakalářské práce, který je zároveň manažerem 

trvalého zlepšování. Všechny mé návrhy opatření na zlepšení jsem také navedl jako zlepšovací 

návrhy bez ekonomického přínosu, bohužel však nejsem majitelem procesu tudíž nejsem 

schopen je sám realizovat.  

 

Celkově hodnotím využití přístupu KAIZEN v organizaci Continental Automotive Systems 

Czech Republic s.r.o. jako úspěšně fungující součást systému trvalého zlepšování. Nicméně v 

duchu KAIZEN je potřeba, byť jen po malých krůčcích, tento systém neustále zlepšovat.  

 

Má závěrečná myšlenka patří konstatování,  že KAIZEN myšlení spočívá v neustálé snaze 

hledat a nacházet prostor pro zlepšování. Tento přístup většina lidí používá ve svém 

soukromém životě zcela automaticky aniž by si to uvědomovala. Přístup KAIZEN dává 

návod, jak využít lidského potenciálu "zdravého selského rozumu"  ke každodennímu 

zlepšování také v pracovním prostředí.    
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Příloha 1: Použité zkratky 
 

JIT    Just in Time (právě v čas) 

TPM    Total Productive Maintenance (absolutně produktivní údržba) 

TQM    Total Quality Management (absolutní řízení kvality) 

Cyklus PDCA  Plan - Do - Check - Act (Plánuj - Udělej - Zkontroluj - Uskutečni) 

Cyklus SDCA Standardize - Do - Check - Act (Standardizuj - Udělej - Zkontroluj - 

Uskutečni) 

5S   Pět kroků dobrého hospodaření 

KSR Komplexní socialistická racionalizace 

ZN Zlepšovací návrh 

CIM Continental Idea Management (systém zlepšovacích návrhů v organizaci  

Continental) 

CIM SW Software pro podávání zlepšovacích návrhů v organizaci Continental 

CIM+ Druh zlepšovacího návrhu v organizaci Continental 

CIM point Ukazatel pro měření výkonnosti systému zlepšovacích návrhů v organizaci 

Continental.  

 


