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Anotace  

 

Tématem této bakalářské práce je Kaizen – klíč k ekonomickému úspěchu. Teoretická část 

je věnována historii Kaizen, zavedení kanbanu v podniku, základům domu Gemba a 

přínosům metody Kaizen. Přínosy této metody vysvětluje blíže její praktická část. Tato 

praktická část vysvětluje kanbanový princip na konkrétním projektu firmy Ros. Hlavním 

cílem této bakalářské práce bylo dokázat funkčnost Kaizen v praxi a díky jemu tak 

odstranit plýtvání v jednotlivých fázích procesu, kterého se povedlo úspěšně docílit. 

Klíčová slova: Kaizen, Kanban 

 

Annotation 

A content of this thesis is Kaizen – a key to the economical success. The theoretical part is 

focused on the Kaizen history, kanban implementation within the company, basics of 

Gemba-house and benefits resulting from Kaizen methodology. Benefits of this 

methodology are described in detail in the practical part of the thesis. This practical part 

describes the kanban principle on the factual project of a ROS company. The main aim of 

this thesis was to prove the Kaizen functionality in practice and to eliminate the wasting 

within all phases of the process and this aim has been reached. 

Keywords: Kaizen, Kanban 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím japonské filozofie Kaizen ve výrobním podniku 

společnosti Ros Czech s.r.o. 

Jelikož je dnešní doba spojena ještě neustále s ekonomickou krizí, využila jsem méně 

nákladného principu Kaizen pro zavedení kanbanové metody na projektu společnosti Ros 

Czech s.r.o. Metoda využívá co nejmenší počet zaměstnanců a  využívá co nejméně místa, 

jak ve výrobních prostorech, tak v prostorách skladu hotových výrobků i ve skladu 

přímých materiálů. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí – teoretické a praktické. 

Teoretická část popisuje princip Kaizen, jeho historii, základní přístupy, spojitosti se 

štíhlou výrobou, základní cíle, metody a nástroje pro zavádění systému (zde podrobně 

popisuji kanbanový princip), základy domu Gemba a přínosy metody Kaizen. 

Praktická část je zaměřena na zavedení kanbanové metody projektu E8x / E9x pro 

stabilizaci výroby ve všech fázích od materiálových po informační toky.  

Práce si klade za cíl analyzovat metodu Kaizen, která napomáhá ve výrobních odvětvích 

k absolutní kontrole kvality, absolutní údržbě výrobních prostředků, řízení způsobem 

„právě včas“a syntetizovat systémy zlepšovacích názorů, na kterých mohou profitovat 

všichni zaměstnanci. 
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2 Úvod do problematiky – koncepce Kaizen 

Filozofie Kaizen se stala klíčem japonského ekonomického úspěchu a 

konkurenceschopnosti. Doslovný překlad slova Kaizen znamená: „kai“ – změna, „zen“ – 

dobro, čili změna k dobru. Tento poválečný „hospodářský zázrak“ znamená neustálé 

zlepšování, které lze využít v jakékoli oblasti podniku, např. výrobní, administrativní atd. 

Do procesu Kaizen se může zařadit každý pracovník společnosti od vrcholového nebo 

středního managementu, až po řadové zaměstnance jako jsou předáci nebo dělníci. Vše je 

založeno na zodpovědnosti každého pracovníka a především na týmové práci. Návrhy a 

strategie na neustálé zdokonalování přicházejí od kteréhokoliv zaměstnance. Koncepce 

Kaizen tedy znamená – snížení ceny, zvýšení kvality, zvýšení zákaznické spokojenosti, 

snížení kvantitativních problémů a událostí, určení nejvýhodnějšího místa pro investici. O 

tomto procesu lze rovněž hovořit jako o gemba Kaizen, kde gemba je místo s realizací 

neustálého zlepšování a zdokonalování. 

2.1 Historie Kaizen a jeho základní přístupy 

Tato koncepce původně vznikla v USA, ale ve skutečnosti byla objevena až v 60. letech 

20. století v poválečném Japonsku.  

V zemi, která byla zdevastovaná válkou, neměli japonští manažeři dostatek peněz pro 

rozsáhlé investice. Jedinou možností k rozkvětu firmy byly malé krůčky ke zlepšování ve 

firmě, které se nakonec ukázaly jako velmi efektivní metodou udržování 

konkurenceschopné úrovně podniku a stala se běžným doplňkem inovací. 

V tomto období začaly vycházet i odborné knihy o kontinuálním zlepšování, u jejichž 

zrodu stáli např. Shingeo Shingo, Seiichi Uakajima nebo Masaaki Imai. 

Masaaki Imai založil v roce 1995 Mezinárodní společnost KAIZEN® Institute, která 

v současné době působí celosvětově, tedy v Evropě, Asii, Americe, Austrálii i Africe. 

KAIZEN ® Institute je poradenskou a vzdělávací společností, která směřuje své aktivity na 

consulting, benchmarking, trénink a systematické certifikované vzdělávání. Cílem institutu 

je transformovat kvalitní firmy ve firmy vynikající. Praktiky jsou trénovány nejen na 

praktických zkušenostech, ale i na jejich neustálém tréninku v nejlepších mezinárodních 

metodikách. 
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V současné době je ale Kaizen v evropských společnostech nepřítomný nebo příliš slabý. 

Nevýhodou je, že spoustu společností filozofii odmítají, aniž by věděly, co obnáší. Je to 

projev dobře známého syndromu „my jsme to nevymysleli, tak proč se tím řídit.“ [1] 

Jelikož je dnešní doba neustále ještě spojena s ekonomickou krizí, snaží se firmy snížit 

náklady, kde to jen jde. A to je právě ten nejvhodnější čas pro zavedení filozofie Kaizen, 

kdy zjišťujeme, že odstraněním plýtvání jsem operativnější, rychlejší, 

konkurenceschopnější, přizpůsobivější a tím jsou naši zákazníci spokojenější. 

Existují 2 přístupy k pokroku, které jsou protichůdné: gradualistický a skokový. Japonské 

firmy spíše přihlížejí ke gradualistickému přístupu, západní firmy se spíše obracejí 

k přístupu skokovému. Japonsko tedy klade silný důraz na Kaizen a slabý důraz na inovaci, 

kdežto u západních firem je tomu právě naopak. 

„Kaizen je jako pařeniště pro malé a neustále probíhající změny, zatímco inovace je jako 

láva, která se z času na čas objeví v prudkých erupcích.“ [1] 

Velkým rozdílem mezi Kaizen a inovací je, že inovace vyžadují velké investice a pokrok 

ve skocích, kdežto Kaizen je méně nákladný, vyžaduje neustálé úsilí a angažovanost. 

Já osobně se spíše přikláním k japonskému Kaizen, kde ke zlepšení dochází krok po kroku 

a nutí více zaměstnance zapojovat se do procesu. Japonský Kaizen bude rovněž použit 

v praktické části této bakalářské práce. 
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"Tabulka č.1: Rozdíl mezi japonským Kaizen a tradičním západním Kaizen" [5] 

Inovace  KAIZEN Západní  

Efekt dlouhodobý nedramatický  krátkodobý a dramatický 

Tempo malé kroky  velké kroky 

Časový rámec spojité a přírůstkové  přerušované a nepřirůstkové 

Změna postupná náhlá 

Zahrnutí celý personál několik specialistů 

Přístup kolektivy a týmy individuality 

Způsob udržování a zlepšování  přestavba a boření 

Inovace rychlost standardní know how  technologické přelomy 

Potřeby malé investice ale úsilí udržení velké investice ale malé úsilí 

Orientace na pracovníky  na technologie 

Kritéria hodnocení úsilí o zlepšení výsledků výsledky pro zisk 

Výhody 

pracuje dobře při pomalém růstu 

ekonomiky  

výhodnější pro rychlý růst 

ekonomiky 

 

 

 

2.1.1 Kaizen a štíhlá výroba 

Tyto dvě metody bývají spolu často spojovány. Kaizen ve spojení se štíhlou výrobou 

znamená zlepšování v oblasti plýtvání (tzv. muda) – jeho neustálá eliminace. Štíhlá výroba 

(lean management) udává jeden z cílů Kaizen – udává směr, kterým by se snaha o 

zlepšování měla ubírat. 
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2.1.2 Historie štíhlé výroby 

První zmínky o odstranění zbytečných časových prodlev a studiu pohybu pochází již 

z roku 1890, kdy začal Frederick W. Taylor studovat management. V roce 1910 vynalezl 

Henry Ford montážní linku pro svůj standardizovaný Ford Model T. 

Po 2. Světové válce vytvořili Taiichi Ohno a Shingeo Shingo pro společnost Toyota 

koncepty „Just In Time“ (dodávky materiálu načasované „právě včas“), „Waste Reduction“ 

(minimalizace odpadu) a „Pull Systém“ (princip tahu ve výrobě), které společně s dalšími 

technikami managementu toku materiálu vyústily v Toyota Production Systém (TPS). Od 

této doby se TPS neustále vyvíjí a zdokonaluje. 

V roce 1990 shrnul James Womack tyto koncepty a vytvořil Lean Manufactoring (štíhlou 

výrobu). 

 

2.1.3 Cíle štíhlé výroby 

Mezi hlavní cíle štíhlé výroby patří: 

Zvýšení kvality 

Rostoucí úroveň kvality znamená snížení počtu chyb, oprav a zmetků. Výsledkem jsou 

nižší provozní náklady. 

Snížení nákladů 

Produktivita roste, když stejný objem počátečních zdrojů generuje více hotových výrobků 

na konci celého procesu, a nebo naopak když méně počátečních zdrojů je požadováno na 

produkci stejného objemu hotových výrobků. 

Zkrácení výrobního cyklu 

Výrobní cyklus je čas, který uplyne mezi příjmem vstupních materiálů ve firmě a 

obdržením plateb za produkty vyrobené za použití těchto výrobních materiálů. Zkrácení 

tohoto intervalu znamená schopnost vyprodukovat více výrobků za stejnou dobu, kratší 

dobu obrátky aktiv a schopnost reagovat rychleji na potřeby zákazníků. 
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„Př.: Cesta k dosažení cílů – zkrácení výrobní linky  

Štíhlá výroba je doslova alergická na zbytečné zabírání místa. Příliš dlouhá výrobní linka 

znamená více zaměstnanců, více rozpracovaných úkolů, delší doby provádění pracovních 

úkolů a vyšší náklady na logistiku. Prostorová optimalizace nejenom redukuje všechny tyto 

náklady, nýbrž Vám také umožní produkovat více ve stejném prostoru. Výsledkem je 

příležitost dosáhnout podstatných úspor v investicích: méně budov, méně potřebného 

pracovního prostoru, nižší všeobecné náklady.“ [7] 

 

2.1.4 Zavádění Kaizen v České Republice 

V současné době se firmy orientují zejména na zvyšující se požadavky na kvalitu, včasnost 

dodávek, cenu, ale také co největší flexibilitu. 

České firmy se snaží zavádět metodiky, které se uplatnily v jiných státech. Většinou je 

zavedení metodiky požadováno přímo od zákazníka, čímž jsou čeští podnikatelé nuceni ke 

změně. Problémem ale je, že čeští manažeři požadují vyšší a rychlejší výsledky, což 

koncepce kaizen až tolik neumožňuje. 

Pokud se podaří „zapracovat“ souběžně na rozvoji firemní kultury a zvyšování efektivity 

jednotlivých pracovišť, přichází to, čemu na celém světě říkají Kaizen. 

 

Mezi nástroje a techniky metod patří např. Kanban, JIT (Just-in-time), TQM (Total Quality 

Management), TPM (Total productive maintenance) atd. 

 

Kanban je produkčním systémem, který nazýváme „Pull Systém“, kde se produkty vyrábí 

pouze tehdy, jsou-li požadovány. Nic není produkováno, pokud není požadováno, tzn. 

netvoří se zásoby, produkce je založena na aktuální potřebě, dochází k jednoduššímu 

plánování. Je to jednoduchý a spolehlivý systém pro řízení velkého množství výrobních 

dávek. Typickým signálem je kanban, který nahrazuje obvyklý týdenní nebo denní 

plánování výroby použitím vizuálních signálů. V podstatě se jedná o kartičku, visačku 

nebo lístek, který nese informace o zadání výroby. Kanban má 2 základní funkce, první je 

mechanismus malého rozsahu provedení systému předem daného a předepsaného čísla 
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karty (reference) a druhý usnadnění redukce v rozpracovanosti zásob prostřednictvím 

systému přemístění či vyjmutí karet ze systému. 

Kanban karta by měla obsahovat tyto informace. 

Označení (číslo) výrobku a název 

Číslo kanbanu (identifikace určité karty) 

Kdo je interním zákazníkem (kde se karta využívá) a kdo je interním dodavatelem 

(odkud zboží přichází), popř. označení stroje, kde se daný produkt vyrábí (popř. 

montuje)  

Označení balení a počet kusů v jednom balení 

Kolik je kanbanů v oběhu a o jaký kanban se jedná např. 6/10 (šestý z deseti) – 

transparentní při ztrátě kanbanu 

 

Důležitý fakt je, aby nedošlo ke ztracení kanbanové karty – například omylem 

vytransportován i se zbožím, celý systém by se tímto narušil a ovlivnil by tímto tedy i 

minimální stavy na skladě. 

 

 Jedná se tedy o nástroj, který výrazně sníží náklady na skladování. 

Mezi základní pravidla kanbanu patří: 

„Následný proces „tahá“ z předcházejícího pouze to, co potřebuje 

Předchozí proces vyrábí pouze to, co potřebuje k dosažení předešlého stavu 

Kanban karta musí doprovázet vždy výrobek na výrobní lince 

Výrobní množství musí být vyrovnané, aby došlo k odstranění plýtvání 

Stabilizovat a zjednodušit proces“ [8] 

 

Pro realizaci kanbanového systému jsou nutné 3 základní pomůcky: kanban karta, 

kanbanová tabule a kanbanová schránka. Kanbanovou kartu je možné také označit nosičem 

informací, kanbanová tabule je místem, kde je na první pohled znatelné, kdy musíme začít 

konkrétní výrobek vyrábět, popř. montovat a zároveň na první pohled vidíme, jaké máme 

skladové množství od tohoto dílce. Tuto tabuli obstarává logistik – disponent (tzv. 
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plánovač výroby) nebo vedoucí příslušného oddělení. Kanban schránka je úložným místem 

pro kanbanové karty umístěných především ve skladech nebo meziskladech. Jsou určeny 

pro pověšení zpět na kanbanovou tabuli. 

 

Často se používají tyto druhy kanbanů: 

Výrobní kanban (Production Instruction Kanban – PIK) 

Odebírací kanban (Withdrawal Kanban – WK) 

Materiálový kanban 

Signalizační kanban 

Výrobní kanban koluje vždy v rámci jednoho článku výroby, kde jedna karta představuje 

objem jedné balící jednotky. 

Odebírací kanban představuje požadavek na odebrání reference. Tento kanban koluje mezi 

jednotlivými články výroby.  

Odebírací i výrobní kanban budou následně také využity při praktickém řešení této 

bakalářské práce. 

 

2.2 Postup pro zavedení kanbanu v podniku 

Přípravná fáze 

Stanovení 

Výchozí situace 

Organizační struktura z hlediska průběhu výrobního procesu 

Charakteristika výrobních procesů 

Základních cílů a měřitelných ukazatelů 

Rozsahu 

Základní koncepce 

Časového a nákladového rámce 

Sestavení 

Realizačního týmu 

„rodného listu“ projektu 
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Prvotní příprava 

Vzdělávání 

Přednáška pro strategický management 

Seminář pro členy týmu 

 

Koncepční fáze 

Mapování materiálových toků 

Dílů vlastní výroby 

Dílů nakupovaných 

Definování oblastí 

Vyčlenění skupin dílů s podobnými materiálovými toky 

Výběr pracovišť pro vyčleněné skupiny součástek a propočet kapacity 

Vyčlenění vybraných pracovišť 

Samostatné výrobní buňky 

Kapacitní kanály, pracoviště rezervované pouze pro definované výrobkové skupiny 

 

Předrealizační fáze 

Sestavení systému řízení kanban: 

Sestavení velikosti výrobní dávky 

Sestavení velikosti dopravní dávky 

Výpočet průběžné doby 

Výpočet kanban karet v oběhu 

Připravenost všech potřebných prvků 

Na činnost systému řízení kanban (zhotovení karet) 

Vypracování „cestovního pořádku“ 

Stanovení časového rámce zkušební fáze 

Stanovení zodpovědnosti za realizaci 

Zavedení 

Vzdělávání, školení 

Seminář pro liniový management a operátory – teoretické a praktické ovládání 

kanban pravidel 

Vyhodnocení výsledků zkušební fáze a odstranění nedostatků 
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Promítnutí systému řízení kanban do podnikové legislativy“ 

Volně převzato z [4] 

2.2.1 Metoda JIT – „Právě včas“ 

Cílem této metody je, aby odběratel nemusel udržovat prakticky žádnou zásobu. 

Předpokladem je: 

- zavedení přísné kontroly kvality u dodavatele 

- dodržování režimu pravidelných a spolehlivých dodávek 

- vytvoření fungujícího logistického systému v dopravě a manipulaci s materiálem 

- dokonalá vzájemná informovanost i v operativním managementu 

- precizní uzavření a dodržování smluv o dodávkách 

- plná důvěra mezi dodavatelem a odběratelem 

 

Podstatou metody JIT je požadavek zákazníka, který si objednal u firmy výrobky, vyrobit 

efektivně v krátkých časových intervalech. Jakmile se do firmy dostanou objednávky, měly 

by výrobní instrukce ihned odesílat zprávu na výrobní linku. Na linkách by měl být vždy 

dostatek materiálu či dílů, ze kterých se finální produkt vyrábí. Tento proces vyrábí právě 

tolik dílů, kolik je potřeba. Hlavní myšlenkou je tedy právě dodávat, kdy jsou díly 

potřebné. 

Hlavní charakteristika JIT 

- Přísná kontrola kvality – obvykle se může zákazník na kvalitu dodavatele 

stoprocentně spolehnout 

- Pravidelné a spolehlivé dodávky – dodává se zákazníku tzv. „na míru“ 

- Blízkost výroby a dodavatele – pokud se jedná o velkého odběratele, přizpůsobuje 

mu dodavatel svou lokalizaci, tím dochází ke snížení nákladů na dopravu 

- Společná spolupráce s využitím metod hodnotové analýzy – dochází ke zvýšení 

kvality, technické úrovně výrobků 

- Úzké vztahy mezi dodavatelem a odběratelem – umožňují koordinovat aktivitu, 

která se projeví na finálním výrobku 
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Výhody metody JIT z pohledu zákazníka 

- Nižší ceny pro odběr 

- Snížení vázanosti kapitálu v zásobách 

- Úspory vyplývající z rychlejší reakce managementu na aktuální požadavky 

- Úspory vyplývající ze skladování, s čímž souvisí také úspora energie, eliminace 

pracovníků skladu atd. 

 

2.2.2 TQM (Total Quality Management)  

Je nejkomplexnější a nejúčinnější systém řízení definovaný jako „systematické činnosti 

provozování celých jednotek společnosti hospodárně a efektivně, aby dodávaly zboží a 

služby v kvalitě uspokojující zákazníka ve správném čase a za správnou cenu a tak 

přispívaly k dosažení účelu podnikání“. TQM znamená systém zahrnující všechny osoby 

ve všech odděleních a na všech úrovních podnikové hierarchie, dále metodu založenou na 

kroužcích kvality a praktikovaném konceptu učící se organizace a účel neustálého 

zlepšování kvality, snižování nákladů, uskutečňování dodávek, bezpečnosti provozu, 

zvyšování morálky a zlepšování ochrany životního prostředí. Systém významně přispívá 

ke konceptu udržitelné výroby tím, že neustálé zlepšování prostupuje celou organizací a 

vede k uspokojení potřeb zákazníka s minimem spotřeby zdrojů a tedy s minimem dopadů 

do životního prostředí. 

 

2.2.3  TPÚ - Totálně produktivní údržba 

„Totálně produktivní údržba (TPÚ) je založena na principech: 

Operátoři mají hlavní roli při údržbě strojů, jejich znalosti a dovednosti se cíleně 

zlepšují a zavádí se prvky týmové práce. 

Údržbáři se osvobozují od rutinní neproduktivní činnosti a zabývají se činnostmi, kde 

je jejich kvalifikace nejlépe využita. 

Účelově sestavené týmy pracují na co nejjednodušším a nejlevnějším zlepšení stavu 

strojů a odstranění příčin ztrát času strojů a zařízení. 
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TPÚ se skládá ze šesti relativně samostatných programů: 

- Samostatná údržba (SÚ TPÚ) 

Název je odvozen od hlavního cíle, kterým je zavedení údržby strojů prováděné jejich 

obsluhami – operátory. Tento program soustavně rozvíjí znalosti a dovednosti operátorů 

v péči o stroje a to pomocí drobných, snadno proveditelných, metodikou přesně 

dávkovaných a praxí velmi dobře ověřených změn v roli operátorů. Tyto změny jsou 

sdruženy do sedmi kroků – jakýchsi stupňů vývoje. Každý krok je uzavřen auditem, 

kterým se potvrzuje dosažená úroveň a zároveň se otevírá postup do dalších kroků. 

- Plánovaná údržba (PÚ TPÚ) 

Program se zaměřuje na revizi, obnovení a zvyšování výkonnosti klasické péče o stroje 

prováděné většinou profesionálními údržbáři, ale také operátory nebo externími 

pracovníky. Dále se zabývá zaváděním nových metod údržby, diagnostiky strojních celků, 

mazání atd. Jedná se o odborně nejrozsáhlejší a nejsložitější program TPÚ, který se 

zaměřuje na oblasti: 

Tvorba strategie údržby 

Standardizace údržbářských činností 

Outsourcing údržby 

Plánování – tvorba, udržování a zlepšování časových a věcných plánů údržby 

Operativní řízení údržbářských akcí plánovaných i neplánovaných 

Informační podpora údržby 

Zvyšování produktivity údržby prostřednictvím týmové práce 

Řízení náhradních dílů 

Systémy ekonomického vyhodnocení a řízení údržby 

Rozvoj údržbářských a renovačních technologií 

Prediktivní údržba 

Nástroje trvalého udržení plánované údržby 
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- Hladká přejímka (HP TPÚ) 

Je program zaměřený na dosažení vysoké provozuschopnosti nových strojů a zařízení od 

okamžiku jejich spuštění. Realizuje se zásadně multiprofesionálními týmy pracovníků 

společnosti za účasti operátorů, mistrů, údržbářů manažerů, investičních techniků, 

logistiků, obchodníků a právníků. Program má čtyři fáze, přičemž je velmi důležité 

s projekty Hladké přejímky začínat včas a nikoli, jak se často stává, po dovezení, instalaci 

a předání strojního zařízení. 

- Trénink 

Obsahem programu je návrh, ověření, zavedení a trvalé zlepšování systému tréninku všech 

pracovníků, kterých se dotýká TPÚ. Program slouží nejen k udržení, ale také k rozvíjení 

znalostí a dovedností jednotlivců od řadových pracovníků, přes manažery až po vlastní 

trenéry a auditory TPÚ. Druhou oblastí, na kterou se program zaměřuje, jsou trvalé nebo 

dočasné týmy pracovníků, v průběhu zavádění TPÚ. 

- Zvyšování využití strojů 

Cílem programu je využitím ostatních metod průmyslového inženýrství omezovat ztráty 

času strojů a zařízení. K tomu jsou využívány metody zaměřené na speciální oblasti, 

zejména Rychlá změna, Vizuální řízení, Poka-Yoke, Lean layout a další. Program se 

realizuje skrze jednotlivě specifikované projekty a pro jeho řízení se využívá zejména 

systém měření ztrát časů strojů a vyhodnocování jejich následků, což je hlavní nástroj 

zpětné vazby TPÚ.  

- Technické zlepšování strojů 

Program se zabývá těmi případy, kdy inovace nebo úpravy strojního zařízení prováděné 

externími dodavateli jsou příliš nákladné, nedostupné, nepružné či jinak nevyhovující. 

Většinou se jedná o středně velké projekty prováděné silami k tomu účelu založených 

týmů s účasti konstruktérů, technologů a dalších techniků, ale také údržbářů a operátorů. 

Výsledkem je relativně rychlé a levné zlepšení strojů a zařízení s výhodným poměrem 

užitku a nákladů.“ [5] 
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2.2.4 FIFO systém 

V neposlední řadě může také mezi tyto metody patřit také FIFO systém. FIFO vzniklo 

z anglického názvu First in, First out, což v češtině znamená první dovnitř a první ven. 

První vstupující výrobek do skladu či meziskladu podle této metody z něj rovněž jako 

první vystupuje – jedná v podstatě o princip „fronty“.  

Tímto postupem je zaručena časová kontinuita nejen při výrobě, ale také při skladování 

přímých materiálů či naskladňování a vyskladňování hotových výrobků k zákazníkům. 

FIFO se stalo neodmyslitelnou součástí praxe v automobilovém průmyslu, jelikož většina 

automobilek na dodržování tohoto principu trvá a při nedodržení hrozí dodavateli 

reklamace či zákaznický audit k prověření posloupnosti výroby u dodavatele.  

Nástrojem pro dodržování FIFO mohou být např. spádové regálové systémy ve skladech či 

systémová evidence skladovacích míst dle data naskladnění atd. Dodržování tohoto 

principu nám napomáhá při ohraničení, identifikaci a řešení chyby procesu. 

Opakem této metody je LIFO (z angl. Last in, First out, tedy „poslední dovnitř, první 

ven“), v automobilovém průmyslu nevyužíváno. 

 

2.3 Základy domu Gemba 

Slovo gemba, jež Japonci běžně užívají, znamená ve skutečnosti místo, kde se něco děje – 

místo, kde probíhají všechny aktivity, které přidávají hodnotu a uspokojují zákazníky. 

Všechny podniky se věnují třem základním činnostem: vývoji, výrobě a prodeji, které jsou 

přímo spojené s tvorbou zisku. Gemba znamená místo, kde tyto základní činnosti 

probíhají. Většina manažerů klade důraz na sektory, jako jsou finanční management, 

marketing, prodej a vývoj nových výrobků, přičemž si neuvědomují, že samotná výrobní 

pracoviště „gemba“ denně objevují příležitost, jak podnik vést ještě k lepšímu úspěchu. 

Gemba může být všude, např. v hotelnictví je gemba v hotelové hale, na recepci, 

v pokojích, v jídelně, nebo např. v bankách se gemba vyskytuje u přepážek nebo 

v kancelářích úředníků, které slouží pro styk s klienty atd. 

Management je ve firmách zřízen proto, aby odstraňováním překážek pomáhal pracovištím 

lépe provádět jejich práci. Správní manažeři (od vrcholových manažerů přes střední 

management až po techniky a vedoucí) by měli poskytovat nezbytnou podporu 
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jednotlivým provozům. Tzn. udržovat blízký kontakt s realitou jednotlivých pracovišť 

„Gemba se tak stává zdrojem zdokonalení, v jehož pozadí je zdravý rozum a nízké 

náklady“ [2] 

Na pracovištích gemba se uskutečňují dvě základní činnosti, a to údržba, která znamená 

udržování stávajících standardů, a kaizen, která znamená zdokonalování a zlepšování 

těchto stavů. 

Aby bylo možné snížit náklady, dosahovat kvality a plnit dodávky dle požadavků 

zákazníka, je nutné zavést 3 hlavní činnosti v rámci koncepce kaizen: standardizace, 5S 

týkající se různých úkolů v oblasti hospodaření a odstranění muda (plýtvání). Tyto principy 

je možné snadno pochopit a realizovat, aniž by bylo zapotřebí specifických znalostí nebo 

technologie. Mnohem těžší je dosáhnout u zaměstnanců sebedisciplíny, která je nezbytná 

pro udržení zdravého rozumu a nízkých nákladů v praxi. 

 

2.3.1 Standardizace 

Tento proces nevyžaduje žádné speciální technologie, vyžaduje pouze jasný plán, který by 

měl být vypracovaný managementem a využívaný v logických fázích. 

Pokud vznikne na pracovišti zmetek nebo objeví-li se nespokojený zákazník, měli by 

manažeři hledat příčiny problému, podniknout opatření a změnit pracovní postup. „V 

terminologii Kaizen by měli manažeři realizovat cyklus Standardizuj, udělej, zkontroluj, 

uskutečni.“ 

Další krok znamená upravit setrvalý stav a pozvednout standardy na vyšší úroveň. Tento 

cyklus nazýváme Naplánuj, udělej, zkontroluj, uskutečni. 

Standardy můžeme rozdělit na manažerské a provozní standardy. Manažerské standardy 

jsou nezbytně nutné pro řízení zaměstnanců a administrativní účely, jako jsou např. popisy 

jednotlivých pracovních míst, směrnice v oblasti personální politiky atd. Provozní 

standardy se starají o to, aby zaměstnanci prováděli svou práci tak, aby dosahovali 

požadovaných výsledků. 

„Mezi klíčové vlastnosti standardů patří: 
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Představují nejlepší, nejsnadnější a nejbezpečnější způsob, jak provádět danou 

práci 

Nabízí nejlepší způsob, jak zachovat know-how a odborné znalosti 

Poskytují způsob měření výkonu 

Ukazují vztah mezi příčinou a následkem 

Poskytují základ pro udržování i zlepšování 

Poskytují cíle a specifikují úkoly v oblasti školení zaměstnanců 

Poskytují základ pro školení zaměstnanců 

Tvoří základnu pro audity a diagnózy 

Poskytují prostředky, jak zabránit opakování chyb a minimalizovat variabilitu 

Standardizace je tedy nedílnou součástí zajištění kvality a bez standardů neexistuje způsob, 

jak vybudovat životaschopný systém dosahování kvality.“[2] 

 

2.3.2 5S – 5 kroků dobrého hospodaření 

Jedná se o metodu systematického zabezpečení a udržování pořádku na pracovišti. 5S 

označuje různé úrovně tohoto systému: 

Seiri / Sort – Zorganizuj 

Zahrnuje klasifikaci všech položek na pracovišti do dvou kategorií – nezbytné a zbytečné, 

především potom odstranění těch zbytečných. Bližší pohled na pracoviště nám odhalí, že 

pouze málo různých věcí nebude buď vůbec použito nebo budou potřeba v daleké 

budoucnosti. „Jednoduchým základním pravidlem je odstranit vše, co nebude použito 

v nejbližších 30 dnech“ [2] 

Vše probíhá formou červených štítků, kdy se zvolí část pracoviště nebo provoz jako místo 

pro seiri a v něm se červeným štítkem označí vše, co je považováno za zbytečné. Na konci 

této akce mohou být stovky věcí polepeny těmito červenými štítky. 

Seiton /Straighten – Uspořádej 

Díky prvnímu kroku Seiri zůstalo na pracovišti jen to potřebné, ostatní bylo odstraněno. 

Seiton znamená věci klasifikovat a seřadit tak, aby jejich vyhledávání zabíralo co nejméně 

času. Abychom tohoto požadavku dosáhli, je nutno dodržet: vše musí mít své místo určení, 
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název a objem či počet. Což znamená např. vymezená a označená místa na zemi pro 

kartony s hotovými výrobky s určeným maximálním množstvím kusů. Zároveň i chodby 

sloužící k průchodu by měly být prázdné a barevně označené. 

Seison / Scrub – Ukliď 

Seiso znamená vyčistit pracoviště, především stroje a nástroje, rovněž podlahy, zdi a další 

místa. Např. dojde-li k poruše stroji, který není vyčištěn, je těžké odhalit jakýkoliv 

problém, pokud je pokrytý mastnotou, sazemi a prachem. 

Seiketsu / Standardise – Standardizuj 

Seiketsu znamená udržovat osobní čistotu, což znamená nosit vhodný pracovní oděv, 

ochranné brýle, pracovní boty, rukavice a pracoviště udržovat v čistém a zdravotně 

nezávadném stavu. 

Shistsuke / Sustain – Udržuj 

Shitsuke znamená sebedisciplína. Shitsuke lze dosáhnout pouze tehdy, kdy zaměstnanci 

dodrželi zavedená a dohodnutá pravidla v předešlých třech krocích. 

 

Je snadné uskutečnit proces Seiri jednou, dosáhnout určitého zlepšení, ale bez snahy 

pokračovat v těchto činnostech se vše vrátí tam, kde byla. Pokračovat však na tomto 

zlepšení v každodenní fázi je mnohem těžší než dosáhnout kaizen zlepšení jen jednou. Je 

nutné, aby management zaváděl systémy a postupy, které nám zajistí kontinuitu seiri, 

seiton i seison. 

 

2.3.3 Odstranění muda – plýtvání 

Japonský výraz muda znamená odpad či plýtvání. Jedná se o sérii kroků, kdy na začátku 

jsou suroviny a na konci produkty nebo služby.  

„Plýtvání je všechno, co zvyšuje náklady výrobku nebo služby bez toho, aby zvyšovalo 

jeho hodnotu: 
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Nadvýroba 

Výroba položek, na něž nejsou objednávky, která vyvolává ztráty v podobě 

přezaměstnanosti a skladovacích a dopravních nákladů v důsledku nadměrných zásob. 

Čekání (disponibilní čas) 

Dělníci, kteří v podstatě jen dohlíží na automatizované zařízení nebo musí postávat a čekat 

na další krok zpracovatelského procesu, nástroj, dodávku, součást atd., popřípadě prostě 

nemají co dělat v důsledku vyčerpání zásob, četných zpoždění procesů, prostojů a poruch 

zařízení a kapacitních problémů. 

Doprava nebo přemisťování, které nejsou nezbytné 

Rozložení pracovního procesu na velkou vzdálenost, vyvolává potřeby neefektivní 

přepravy, přesunu materiálu, dílů nebo hotového zboží do skladu a ze skladu či mezi 

procesy. 

Nadměrné či nepřesné zpracovávání 

Podnikání nepotřebných kroků ke zpracování dílů. Neefektivní zpracování vinou špatných 

nástrojů a chybného konstrukčního řešení výrobku, které jsou příčinou zbytečných pohybů 

a způsobují vady. 

Nadbytečné zásoby 

Nadbytečné zásoby surovin, rozpracované výroby či hotového zboží bývají příčinou 

delších průběhových dob, zastarávání, poškození zboží, dopravních a skladových nákladů 

a prodlev. 

Zbytečné pohyby 

Každý ztrátový pohyb, který zaměstnanci musí vykonávat při práci, jako je vyhledávání 

dílů, nástrojů atd. 

Vady 

Výroba vadných dílů či jejich úpravy. Opravy, předělávky, vyřazené zmetky, náhradní 

výroba, kontrola a dohled znamenají ztrátovou manipulaci, ztrátové časy a zbytečné úsilí. 

Nevyužitá tvořivost zaměstnanců 



 Monika Skříšovská : KAIZEN    

2010  19 

 

Ztráty času, nápadů, dovedností, nových vylepšení a příležitostí k učení v důsledku toho, 

že se nezajímáte o své zaměstnance nebo jim nenasloucháte.“[3] 

2.3.4    Metoda 4M 

Další metodou může být rovněž princip zvaný 4M: Muž (operátor), Mašina (zařízení), 

Materiál a Metoda práce. Na jejímž základě je nutno klást si následující otázky a nalézt pro 

ně odpovědi: 

„Muž (operátor) 

- Řídí se pravidly? 

- Je jeho pracovní efektivita přijatelná? 

- Je si vědom problému? 

- Je zodpovědný? 

- Je kvalifikovaný? 

- Je zkušený? 

- Je mu přidělena správná funkce? 

- Je ochoten se zlepšit? 

- Má dobré mezilidské vztahy? 

- Je zdravý? 

Mašina (zařízení) 

- Splňuje požadavky na produkci? 

- Vyhovuje pracovním podmínkám? 

- Je mazání adekvátní? 

- Je kontrola adekvátní? 

- Je provoz často přerušen z důvodu mechanické závady? 

- Vyhovuje požadavkům na přesnost? 

- Dělá neobvyklé zvuky? 

- Je plán přiměřený? 

- Je strojů dostatek? 

- Je vše v pořádku? 

Materiál 

- Jsou chyby v množství? 
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- Jsou chyby v jakosti? 

- Jsou chyby ve značce? 

- Obsahuje nečistoty? 

- Je množství zásob přiměřené? 

- Plýtvá se materiálem? 

- Je zacházení přiměřené? 

- Je vykonávaná práce naráz zanechána? 

- Je plán přiměřený? 

- Je přiměřený kvalitativní standard? 

Metoda práce 

- Jsou pracovní standardy přiměřené? 

- Jsou pracovníci standardy odměňovány? 

- Je metoda bezpečná? 

- Zajišťuje metoda výrobu dobrého produktu? 

- Je metoda efektivní? 

- Je posloupnost práce přiměřená? 

- Je systém přiměřený? 

- Je přiměřená teplota a vlhkost? 

- Je přiměřené světlo a větrání? 

- Jsou přiměřené kontakty s předchozím a následujícím procesem?“ [1] 

 

2.4 Přínosy metody Kaizen 

Program Kaizen může být rozdělen do tří segmentů, které jsou rozděleny dle složitosti a 

úrovně dosaženého zlepšení. Jedná se tedy o tyto tři segmenty: Kaizen zaměřený na 

management, Kaizen zaměřený na skupiny a Kaizen zaměřený na jednotlivce.  

2.4.1 Kaizen zaměřený na management 

K tomu, aby fungoval Kaizen zaměřený na management, je zapotřebí sedm statistických 

nástrojů a profesionální dovednosti. Týká se oblastí manažerů a odborníků, jejichž cílem je 

zaměření se na systémy a postupy. Jejich realizace rozhodnutí někdy vyžadují malou 

investici, která vede k novému zlepšení systému a zařízení. 
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Sedm statistický nástrojů (pro analytické řešení problému): 

- paretovy grafy – zde se klasifikují problémy podle jevu a příčiny. Vše je graficky 

znázorněno za použití sloupcového grafu 

- grafy příčiny a následku – používají se při analýze situace nebo charakteristiky procesu 

- sloupcový diagram – metoda se používá pro určení problémů ze získaných šetření 

- kontrolní schéma – vzorová data jsou zanesena do grafu za účelem zhodnocení situace a 

trendů 

- tečkový diagram – poměr zanesených teček ukazuje vztah odpovídajících dat 

- grafy – používá se např. sloupcový diagram, který porovnává hodnoty pomocí 

rovnoběžných vzorců, zatímco koláčový graf zobrazuje kategoricky rozdělení hodnot 

- kontrolní tabulky – tabelují výsledky běžné kontrolní situace 

 

2.4.2     Kaizen zaměřený na skupinu 

Kaizen zaměřený na skupinu využívá sedmi nových statistických nástrojů. Jejich cílem je 

pracovat v rámci stejného pracoviště s jeho dosažením dvakrát až třikrát ročně. Realizace 

je většinou nenákladná a účastníci získávají pocit účasti, získávají zkušenosti a zlepšují si 

morálku. 

 

Mezi „Nových sedm“ řadíme: 

- vztahový diagram – zahrnuje řadu faktorů a vysvětluje vnitřní vztahy celé situace 

- podobnostní diagram – založený na skupinové spolupráci. Účastníci sepíší své nápady, 

které roztřídí a přeorganizují dle situace. 

- stromový diagram – slouží pro zobrazení vztahů mezi cíli a hodnotami 

- maticový diagram – používá se pro objasnění vztahů mezi rozdílnými faktory 

- maticový diagram analýzy dat – tato metoda je jediná, která využívá analýzu dat a 

poskytuje numerické výsledky 
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- programová tabulka rozhodnutí o vývoji – tato metoda byla vyvinuta proto, aby určovala 

optimální závěry a zamezila překvapení 

- šipkový diagram – používá se v technice programového hodnocení a kontroly a v metodě 

kritické cesty 

 

2.3.4 Kaizen zaměřený na jednotlivce 

Kaizen zaměřený na jednotlivce využívá především zdravý rozum a rovněž sedmi 

statistických nástrojů. Jeho cílem je v rámci vlastních povinností dosáhnout kdykoli mnoho 

cílů. Realizace je nenákladná, která směřuje k postupnému a viditelnému zlepšení. 

Jednotlivci si zlepšují morálku, uvědomují si nezbytnost kaizen a zároveň se 

sebezdokonalují. 

Praktiky kaizen jsou zřejmé především těm, kteří je každodenně praktikují. Kaizen lze 

označit za následek zvýšené kvality a větší produktivity. Management může sledovat 

nárůst produktivity dokonce až o 100 procent, a to bez velkých kapitálových investic. 

Napomáhá k tomu, aby byl management vstřícnější k potřebám zákazníka, být nápomocný 

při výstavbě systému a brát v úvahu jeho požadavky. 

Kaizen můžeme označit za humanistický přístup, neboť se očekává, že se do celého 

procesu zapojí všichni. Také obchod se díky kaizen rovněž stává konkurenceschopnějším a 

výnosnějším. 

Strategie tohoto principu se snaží plně věnovat jak procesu, tak výsledku. Strategie si 

vyžaduje přístup řízený z nejvyšší úrovně a obráceně. Řízení z nejvyšší úrovně si žádá 

modelový přístup a řízení z nižší úrovně pak přístup analytický. Analytický přístup se snaží 

ponaučit z minulých zkušeností, kdežto modelový přístup se snaží vybudovat lepší 

budoucnost s dodržením stanovených cílů. Spojíme-li tyto dva přístupy, získáme mocné 

pomůcky pro zavádění strategie Kaizen. 

Kaizen inovaci nevylučuje ani nenahrazuje. Inovace by měla přijít na řadu právě až, co byl 

Kaizen vyčerpán. 

„Strategie Kaizen způsobuje následující vlivy: 

- je podpořeno myšlení zaměřené na proces 
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- lidé si rychleji uvědomují opravdové problémy 

- na fázi plánování je kladen větší důraz 

- všichni se účastní budování nového systému 

- lidé se soustředí na důležitější otázky“ [1] 
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3 Praktická část 

Praktická část se zabývá samotným řešením problému, jímž je převedení původního 

výrobního procesu na kanbanovou metodu projektu E8x/E9x ve smyslu filozofie Kaizen. 

Jedná se o výrobu plastových dutinek, které jsou součástí hlavových opěrek do 

automobilového průmyslu, konkrétně do automobilky BMW. Zejména jde o korigování 

celého výrobního procesu od objednávání materiálu až po způsoby uskladňování ve firmě 

Ros Czech s.r.o., celý princip bude probíhat formou workshopu. Jelikož se jedná o 

bezpečnostní prvky automobilu, je nutná zaručená 100% kvalita dodávaných výrobků. 

Zboží je dodáváno zákazníkovi přímo na montážní linku, a proto je nutné dodávat včas, 

v požadovaném množství a být vždy připraven. Automobilový průmysl může znamenat 

často i změnu požadavků z minuty na minutu. Následná praktická část je neveřejná, jelikož 

společnost Ros Czech s.r.o. si nepřála zveřejnit jakékoli údaje o její výrobě. 

 

3.1 Představení firmy Ros Czech s.r.o. 

Skupina Ros se zabývá výrobou plastových komponentů pro automobilový a elektronický 

průmysl a sestavováním k tomu příslušných nástrojů pro vstřikovací lisy.  

Historie firmy Ros: 

- Firma byla založena v roce 1926 v Německu v Coburgu panem Hermannem Rosem 

- Zpočátku využití duroplastu pro vstřikování plastů 

- Vývoj a sestavování vlastních nástrojů 

- V roce 1948 startují první projekty s využitím termoplastu 

- V roce 1950 po smrti zakladatele firmy převzala její vedení paní Grete Ros 

- V roce 1962 se přistavila první hala a vedení bylo převzato čtyřmi sourozenci rodiny Ros 

- Další rozvoje firmy v letech 1972, 1984, 1990 

- V roce 1994 byla postavena další firma na zpracování plastů ve Schweinfurtu 

- V roce 1996 výstavba dalšího závodu v Ummerstadtu 

- V roce 2007 dokončena výrobní hala v České Republice v Mostě 

- Od roku 2006 se školilo 9 budoucích zaměstnanců firmy Ros Czech v Německu na 

pozice do administrativy (logistika, kvalita), ale rovněž údržba, seřizovači a obsluha 

vstřikovacích lisů 
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- Firma Ros Czech se zabývá v současné době převážně výrobou a montáží plastových 

komponentů do automobilového průmyslu, jež jsou bezpečnostními prvky automobilu, 

nyní začíná firma výrobou součástek i do elektronického průmyslu z termoplastů 

- Dnes firma zaměstnává celkem 42 zaměstnanců, lisuje na 15ti vstřikovacích strojích a 

montuje na celkem 8 montážních přípravcích 

 

 

Tabulka č.2: Zákazníci skupiny ROS 

 

Filosofie Kaizen je ve skupině ROS neodmyslitelnou součástí běžné praxe, každodenně se 

s ní setkávají nejen manažeři, ale i řadoví zaměstnanci. Kterýkoliv z pracovníků na 

jakékoliv úrovni má možnost aktivně se zapojit případným „zlepšovacím návrhem“ a 

svému nadřízenému představit možnost zjednodušeného procesu nebo úsporného řešení, 

který jej při výkonu zaměstnání napadl. Těmito návrhy se pak zabývají týmy při 

workshopech.  

Každoročně prezentují všechny závody v rámci skupiny plán workshopů pro zavedení 

úsporných či zjednodušujících řešení a plán VSM (z angl. Value Stream Mapping – 

mapování hodnotových toků). Na pravidelných zasedáních, tzv. Kaizentag, si zástupci 

závodů představují úspěšně provedené workshopy a jejich výsledky, které pak inspirují 
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ostatní závody. Tím se tedy může „zlepšovací návrh“ řadového operátora přenést do běžné 

praxe celé skupiny a přinést tak významné úspory či zjednodušení. 

3.1.1 Organizační schéma firmy  

 

 

Celou společnost řídí ředitel závodu – řízení v 1. fázi, jeho přímý podřízení jsou vedoucími 

jednotlivých oddělení. 

Do 2. fáze řízení patří oddělení kvality – které má na starosti efektivní sledování kvality 

výroby, vstupní a výstupní kontrolu, výrobní a procesní audity a oddělení logistiky – řídí 

plánování výroby, plánování materiálu, koordinace skladu a pečují o zákazníky, oddělení 

personální – provádí nábor, pečují o nové a stávající zaměstnance. 

Do 3. fáze lze zahrnout oddělení údržby – které pečuje o správný chod zařízení, 

preventivní a generální údržby jak strojů, tak nástrojů a elektroniky. 

Tyto 3 fáze jsou na sobě velice závislé, vynecháním jednoho článku firmy by byl narušen 

celý jeho chod. 
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3.2 Sestavení workshopu 

Pro ušetření času, práce a zároveň nákladů se společnost rozhodla uspořádat workshop, 

jehož tématem bude projekt E8x / E9x převést na kanbanovou formu plánování výroby. 

Předpokladem pro úspěšné zavedení kanbanového systému pro daný projekt je především 

vysoká obrátkovost (kanban není efektivní u produktů s malou obrátkou) a pravidelné 

dodávané množství. Při velkých výkyvech v požadavcích/dodávkách není kanbanová 

forma schopna rychle reagovat a tyto výkyvy poté naruší již zautomatizované plánování 

výroby. 

 Workshopem se rozumí sestavit tým zaměstnanců (od řadových dělníků po TOP 

management), kteří na základě „zdravého rozumu“ a zkušenostmi ze své pracovní pozice 

přispějí k usnadnění práce. Workshopu se zúčastní celkem 5 zaměstnanců firmy a bude 

uskutečněn během 3 pracovních dnů. Z účastníků je vybrán vedoucí týmu, zpravidla se 

jedná o pracovníka, který je zodpovědný za oblast, které se téma workshopu přímo dotýká 

a na kterou má největší vliv. Má na starosti správný a efektivní průběh celého workshopu 

vč. závěrečné prezentace a působí po celou dobu jako „moderátor“. Předpokladem 

vedoucího týmu je kompletní znalost současných procesů týkajících se workshopu. 

 

3.2.1 Proškolení zaměstnanců 

K tomu, aby všichni zaměstnanci pochopili správný princip kanbanu a filozofii Kaizen, je 

nutné provést před workshopem školení, které provede zvolený vedoucí týmu. Proškolení 

zaměstnanců je velmi důležité pro poskytnutí informace, aby pracovníci mohli tuto metodu 

dále efektivně využívat a především rozvíjet. Řada zaměstnanců se s touto metodou setkala 

již při výkonu svých pracovních odpovědností, aniž by si to uvědomili a dokázali to 

správně pojmenovat. Zjednodušené základy metody jsou součástí vstupního školení všech 

zaměstnanců již při nástupu do zaměstnání. 

 

 

 

 



 Monika Skříšovská : KAIZEN    

2010  28 

 

 

Obsah školení: 

Úvod 

Od roku 2003 pracuje skupina ROS s metodami Toyota Production Systems. Cílem Toyota 

Product System je zavedení štíhlé výroby. 

Výhody:  

- Vysoká transparence chodu produkce 

- Minimální skladové zásoby 

- Vysoká kvalita 

- Nízké náklady 

- Rychlá reakce vůči zákazníkovi a tímto jeho zvyšující se spokojenost  

- Nízká zmetkovitost 

Zásady Toyota Production System: 

7 druhů plýtvání a 5 S 

 

Metody 

K tomu, aby bylo možné tyto zásady realizovat je nutné, využívat těchto různých metod: 

- Kaizen (kontinuální zlepšování) 

- Kanban (orientace na požadavky zákazníka díky Pull systému) 

 

Kanban znamená lístek či štítek, který musí být umístěn na každém balení. Jak jsem již 

výše zmiňovala, pro zavedení kanbanové metody jsou zapotřebí 3 základní prostředky: 

kanban – lístek, či kartička, kanbanová tabule, na kterou se tyto karty (kanbany) věší a 

odkládací box v expedici.  

Na základě kanbanové metody se nemusí již logistika zabývat zdlouhavým plánováním 

výroby. Kanban se ve své podstatě plánuje či koriguje zcela sám. Na každý díl je na 

kanbanové tabuli spočítané týdenní množství výroby a zároveň i minimální skladové 

množství, které je označeno červenou linií. Karty jsou věšeny pod sebou a vždy se začíná 

principem od zdola nahoru. Překročení jednoho kanbanu přes červenou linii nám dává 

podnět k výrobě. Z kanbanové tabule se odeberou všechny štítky směrem od zdola plus 
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jeden kanban přesahující přes červenou linii. Tento počet štítků je nutno vyrobit 

v jednorázové fázi, kdy jeden štítek značí objem dílů v jednom balení. Na každém 

zhotoveném balení, v našem případě KLT (plastová přepravka, box o standardizovaných 

rozměrech běžně používaných v automobilovém průmyslu), je vložen kanban (tvrdý štítek, 

který označuje dílec + počet kusů) a zároveň je připraven pro zaskladnění. Kolik kanbanů 

nám chybí na kanbanové tabuli, tolik počtu balení se nachází ve skladu hotových výrobků. 

Při expedici je z každého balení kanban odejmut a umístěn do ukládacího boxu. Tento box 

se dvakrát denně vyprazdňuje a příslušný pracovník logistiky věší kanbany zpět na 

kanbanovou tabuli. Na kanbanu je graficky znázorněno, v jakých odděleních výlučně se 

může nacházet (např. pouze ve výrobě a skladu hotových výrobků, není tedy možné, aby 

se kanban dostal na oddělení montáží). Celý proces je tedy založen na neustálém koloběhu 

ve firmě a jeho vizualizaci, kdy zjednodušuje přehlednost a aktuální stav výroby či 

skladové zásoby jsou viditelné na první pohled. 

 

Zároveň také existuje signalizační kanban, kterým obstaráváme materiál. I pro tuto 

kartičku existuje tabule určená pro signalizační kanbany. Tato tabule zobrazuje jeden 

kalendářní měsíc dodacích termínů, má celkem 31 háčků s příslušnými místy, kam se 

signalizační kanban věší. Na základě požadavků od zákazníka a k tomu příslušné spotřeby 

materiálu se spočítá minimální množství materiálu na skladě, které pokryje dodací dobu 

nového materiálu. Pro zjednodušení manipulace se na signal. kanban uvádí minimální 

množství materiálu také převedené na obalové jednotky, např. 2 palety (namísto 2 700 kg). 

Tento signalizační kanban se umisťuje přímo na palety či kartony s materiálem.  

V okamžiku, kdy odpovědný zaměstnanec odebere první dodávku z minimálního 

množství, automaticky odnáší signalizační kanban příslušnému zaměstnanci logistiky, 

který požadovaný materiál objednává přímo u dodavatele. Po obdržení přesného dodacího 

termínu od dodavatele rozvěsí zaměstnanec logistiky signalizační kanban na příslušné pole 

/ datum na tabuli. Po obdržení a zaskladnění materiálu bude signalizační kanban sundán a 

uložen na paletu / karton materiálu u požadovaného minimálního množství. 

Signalizační kanban, stejně tak jako kanban, je efektivní pouze u materiálů s velkou 

obrátkou a častějšími dodávkami, nemá tedy smysl stanovit jej pro materiály, které 

objednáváme nárazově jedenkrát ročně. 
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Za aktuálnost informací na kanbanech i signalizačních kanbanech zodpovídá ve 

společnosti ROS oddělení logistiky. Musí tedy pravidelně prověřovat, zda některý nechybí, 

zda je správně umístěn na přepravce s hotovým zbožím či paletě s materiálem a při 

trvalejší změně požadavků zákazníka okamžitě minimální množství přizpůsobit či upravit 

počet kanbanů. 

 

Po školení proběhne písemná zkouška formou testových otázek na téma Kaizen a kanban. 

Test probíhá z důvodu ověření, že všichni zaměstnanci pochopili princip této metody.  

Písemný test zní takto (ukázka s označením správných odpovědí): 

1. Kolik kanbanů je jedna výrobní dávka: 

a) Libovolný počet kanbanů 

b) Všechny karty pod červenou linií 

c) Všechny karty pod červenou linií plus jedna karta nad linií 

d) Teprve poté, co všechny kanbanové karty visí zpět na kanbanové tabuli 

2. Jakým systémem je obstaráno objednávání materiálu 

a) Přes systém Wincarat 

b) Přes signalizační kanban 

3. Po vydodání dílů je kanban z dílů odebrán a vrácen do: 

a) Do kanceláře vedení 

b) Do oddělení logistiky 

c) Na kanbanovou tabuli 

4. Co skutečně znamená slovo Kaizen: 

a) Kontinuální zlepšování 

b) Centrální řízení výroby 

5. Kanbanový systém označujeme jako: 

a) Push-princip = Bring – systém 

b) Pull – princip = Hol – systém 

6. Co znamená slovo kanban: 

a) Pevně stanovený objem produkce 

b) Karta 

c) Změna k lepšímu 
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Pokud nám výsledky testu ukazují, že zaměstnanci pochopili správnost metody Kaizen, 

můžeme začít s workshopem. 

V případě neúspěšných výsledků, je nutno školení zaměstnanců zopakovat. 

Dalším následným krokem je představení projektu E8x / E9x 

 

3.2.2 Představení projektu 

Projekt E8x / E9x se skládá z výroby 2 druhů vodících dutinek pro BMW typové řady E8x-

E9x, které se kompletují z dalších částí, viz obr. v příloze č. 1 a č. 2 této bakalářské práce.  

 

Tabulka č. 3: Označení a název dílů projektu E8x / E9x 

Číselné označení dílu (Ros) Název dílu u odběratele Název dílu 

SF 103770/01 1060572 E8x / E9x FT. Hi. Li. Schwarz 

SF 103770/08 1165070 E8x / E9x FT. Hi. Li. Oyster 

SF 103770/09 1191146 E8x / E9x FT. Hi. Li. Everestgrau 

SF 103770/10 1191145 E8x / E9x FT. Hi. Li. Venetobeige 

SF 103770/11 1186407 E8x / E9x FT. Hi. Li. Elfenbeinweiss 

      

SF 103771/01 1060573 E8x / E9x FT. Hi. Re. Schwarz 

SF 103771/08 1165068 E8x / E9x FT. Hi. Re. Oyster 

SF 103771/09 1191144 E8x / E9x FT. Hi. Re. everestgrau 

SF 103771/10  1191143 E8x / E9x FT. Hi. Re. Venetobeige 

SF 103771/11 1186406 
E8x / E9x FT. Hi. Re. 

Elfenbeinweiss 

 

Každý díl či materiál společnosti Ros Czech je označen svým vlastním číslem (plastové 

díly jsou označeny předponou SF, metalové díly předponou ME, materiály předponou 

MS). Každý díl se vyrábí v různých barevných variacích. Tyto barevné variace zobrazuje 

číslo za lomítkem.  

Cílovým zákazníkem je GAG Tachov. Díly jsou dodávány zákazníku 2x týdně při dodací 

podmínce FCA, zákazník si tedy dopravu zajišťuje sám, s dodavatelem si domluví pevný 

časový rámec vyzvedávek, v našem případě se jedná o pondělí a čtvtek vždy mezi 10-12. 

hod dopoledne. Tím se pro obě strany zjednoduší organizace vyzvedávek a příprava 
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nakládky. Jelikož se výše uvedené díly dodávají přímo na zákaznickou linku, jsou baleny 

po 300 kusech v plastových KLT (boxech) tak, aby nevznikly zákazníku zbytečné 

vícepráce s manipulací. Tyto KLT boxy jsou obaly pro opakované použití a jejich výměna 

mezi zákazníkem a firmou ROS probíhá 1:1, k zákazníkovi jdou tedy boxy s díly, od 

zákazníka pak prázdné. 

Nyní se tyto díly vyrábějí na základě výrobních objednávek – zakázek, které vystavuje 

oddělení logistiky. Disponent logistiky kontroluje požadavky zákazníka, které se přes EDI 

(Electronic Data Interchange) systémy (Wincarat) denně aktualizují. Jedná se o 

elektronickou výměnu dat. Tento systém umožňuje elektronický přenos informace od 

zákaznické odvolávky po zaplacení faktury. Jelikož se jedná o automobilový průmysl, 

mění se požadavky velmi často a rychle, proto je nutné systém kontrolovat vícekrát denně. 

Na základě těchto požadavků je nutné vystavit výrobní objednávku, jednak pro výrobu, 

stejně tak pro montážní linku. S plánováním výroby těchto dílců rovněž souvisí také 

objednávání surových materiálů (granulátu, metalových dílů atd.), ze kterých se kompletní 

díl montuje. Objednávání materiálu znamená každodenní kontrolu systému, někdy též 

fyzickou kontrolu skladu materiálu. Dle požadavků zákazníka se zároveň musejí 

porovnávat skladové zásoby.  

 

3.3 Přípravná fáze 

Nejprve je nutné pomocí kartičky 5S s 7 druhů plýtvání firmy Ros Czech shrnout aktuální 

stav tzv. „Ist-Stand“, tj. celý tým workshopu fyzicky projde celý proces ve výrobě a 

skladování, popíše jej a „kriticky“ označí všechny formy plýtvání v jednotlivých částech 

procesu. Výhodou v tomto procesu je často i nezaujatost některých členů týmu, jelikož se 

s procesem detailně v rámci výkonu své práce nesetkají a nejsou tedy zaslepeni běžnou 

praxí. 

 

Aktuální stav je po fyzické prohlídce procesu sepsán na plánovací tabuli tak, aby byl 

v průběhu celého workshopu stále viditelný, jelikož je to výchozí bod pro další kroky 

workshopu a bude s ním dále pracováno. 
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Obr. č. 1: 5S a 7 druhů plýtvání 

 

 

3.3.1 Aktuální stav 

- Požadavky od zákazníka (Grammer) jsou zasílány přes EDI systém, požadavky jsou 

denně aktualizovány, tudíž není možné plánovat výrobu cca. týden dopředu. 

- Logistika připravuje zakázky zvlášť pro výrobu (oddělení vstřikolisů) a zvlášť pro 

montážní linku. 

- zakázky visí na tabuli (přímo na stroji), podle data, kdy se začnou vyrábět. 

- Na zakázce jsou následující údaje:  

- označení a název dílu 

-  potřebný přímý materiál, příp. i dokupované kovové díly 

-  počet kusů na výrobu, hmotnost 1 dílu + odpadu 

-  označení výrobního či montážního zařízení, na kterém se bude díl 

vyrábět či montovat 

- předpokládaný čistý čas výroby či montáže (automaticky spočítáný 

systémem dle zadaného cyklu výroby) 

- označení výrobního nástroje - formy 
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- Kontrola materiálu dle zakázky a následné sušení, často dochází k nedostatku 

požadovaného materiálu na skladě. 

- Po ukončení výroby zadává logistika do systému (Wincarat) zakázku jako vyřízenou 

(vyrobenou). 

 

Dále si stanovíme, k jakému zbytečnému plýtvání tímto způsobem výroby dochází: 

- Zdlouhavý výrobní proces 

- Zbytečný tisk týdenních objednávek, které se musí denně kontrolovat a aktualizovat, 

popř. celé změnit 

- Časté vyměňování výrobních nástrojů na vstřikolisech – každý díl se vyrábí 

z jednotlivých nástrojů, výměna jednoho nástroje může mnohdy trvat průměrně až 50 min, 

čímž dochází ke zbytečnému plýtvání času – neproduktivní prostoje 

- Špatné plánování barevných variací – na strojích je nutno vyrábět barevné varianty 

postupně od nejtmavších variací až po nejsvětlejší (při výměně nástroje např. ihned z černé 

na bílou barvu je proces vzhledem k čištění kanálů stroje velmi zdlouhavý, dokud 

nevypadne 100% kvalitní díl, čímž vzniká rovněž velká zmetkovitost a plýtvání materiálu) 

- Neustálou změnou požadavků od zákazníka dochází k chaotickému skladování a 

objednávání materiálu (tzn. často se vyskytne problém, že materiál na skladě není 

k dispozici) 

 

3.3.2 Stanovení cílů workshopu: 

Na základě výše uvedených místech v procesu, kde dochází k plýtvání, se tým dohodne na 

hlavních úkolech a cílech workshopu, které také sepíše na plánovací tabuli: 

1. Přepracovat systém objednávání materiálu (granulátu, metalových dílů atd.) přes 

signalizační kanban, zároveň stanovit minimální skladové množství materiálu na skladě 

2. Stanovit minimální množství vyrobených plastových komponentů sloužících pro 

následnou montáž a uskladnění v meziskladu, vyrobit kanbanovou tabuli a snažit se 

uspořádat následnost výroby těchto dílů tak, aby se celková produkce řídila zcela sama 

3. Snížit zmetkovitost zavedením vstupní, mezioperační a výstupní kontroly (výroba na 

vstřikolisech vystupuje v podstatě jako dodavatel pro zákazníka – montážní linku) 
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4. Stejně tak stanovit minimální skladové množství finálních montovaných dílců pro 

koncového zákazníka. 

5. Pevně definovat skladová místa určená jen pro dané finální díly, samozřejmě s cílem 

udržování FIFO principu. 

6. Do této chvíle se celého výrobního procesu účastnili sklad materiálu, oddělení výroby, 

montážní linka, sklad hotových výrobků – celý tento proces zastřešovala logistika, která o 

všechna tato oddělení pečovala. Nyní se budeme snažit logistiku zapojit pouze jako dozor 

nad těmito články procesu a zasahovat pouze v nejnutnějších situacích. 

 

Podrobně se budu v této bakalářské práci zabývat pouze body 1, 4 a 5.  

 

3.3.3 Předrealizační fáze 

K tomu, abychom dosáhli cíle 1, je nutné, abychom sestavili přehled všech materiálů, ze 

kterých se výrobky vyrábí, viz tab. č.4  (na obrázku jsou zohledněny pouze granuláty pro 

vstřikování, metalové díly nejsou uvedeny, jelikož jsou založeny na stejném principu.) 
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3.3.4 Výpočet celkové spotřeby materiálu 

 

Tab. č. 4: Materiály potřebné pro výrobu plastových komponentů 

SF č. dílu Název dílu MS č. Název materiálu 

SF 103720 dutinka levá zadní vnější MS 100010 Sabic PP 83 MF 10 Natur 

SF 103721 dutinka pravá zadní vnější MS 100010 Sabic PP 83 MF 10 Natur 

SF 103724/01 Klobouček levý - schwarz MS 100410 Durethan B 30 S schwarz 

SF 103725/01 Klobouček pravý - schwarz MS 100410 Durethan B 30 S schwarz 

SF 104898/01 Tlačítko - schwarz MS 100410 Durethan B 30 S schwarz 

Barevné 

variace:       

SF 103724/08 Klobouček levý - oyster 
MS 
101115/04 Durethan B 30 S Oyster 71 

SF 103725/08 Klobouček pravý - oyster 
MS 
101115/04 Durethan B 30 S Oyster 71 

SF 104898/08 Tlačítko - oyster 
MS 
101115/04 Durethan B 30 S Oyster 71 

SF 103724/09 Klobouček levý - everestgrau 
MS 
101160/01 Duretgan B 30 S everestgrau 

SF 103725/09 Klobouček pravý - everestgrau 
MS 
101160/01 Duretgan B 30 S everestgrau 

SF 104898/09 Tlačítko - everestgrau 
MS 
101160/01 Duretgan B 30 S everestgrau 

SF 103724/10 Klobouček levý - venetobeige 
MS 
101161/04 Durethan B 30 S venetobeige 

SF 103725/10 Klobouček pravý - venetobeige 
MS 
101161/04 Durethan B 30 S venetobeige 

SF 104898/10 Tlačítko - venetobeige 
MS 
101161/04 Durethan B 30 S venetobeige 

SF 103724/11 Klobouček levý - elfenbeinweiss MS 101213 Durethan B 30 S elfenbeinweiss 

SF 103725/11 
Klobouček pravý - 
elfenbeinweiss MS 101213 Durethan B 30 S elfenbeinweiss 

SF 104898/11 Tlačítko - elfenbeinweiss MS 101213 Durethan B 30 S elfenbeinweiss 

 

 

K tomu, abychom si usnadnili činnosti související s objednáváním materiálů u dodavatele, 

zhotovíme tzv. „signalizační kanban“ viz. výše kapitola č. 3.2.1. Signalizační kanban 



 Monika Skříšovská : KAIZEN    

2010  37 

 

spočívá ve stanovení mininálního stavu materiálu na skladu a to tímto následným 

způsobem: 

Příklad pro nastavení materiálu na signalizační kanban: 

materiál MS 100010 – Sabic PP 83 MF 10 Natur. 

z tohoto materiálu se zhotovují tyto finální výrobky: SF 103720 a SF 103721. 

dle údajů v podnikovém informačním systému si spočteme spotřebu materiálu 

na výrobu 1.000 kusů. U dílu SF 103720 je potřeba na 1.000 kusů 18,076 kg a u 

dílu SF 103721 je zapotřebí pro výrobu 1.000 kusů 14,700 kg. 

dále je důležité prověřit v systému plánované odvolávky zákazníka přibližně na 

období 1 měsíce (jelikož se požadavky neustále mění, resp. nejčastěji také 

navyšují, je nutné připočíst k měsíční spotřebě materiálu ještě 30% pro pokrytí 

těchto výkyvů). Díly SF 103720 se používají pro výrobu finálního produktu SF 

103770 (nutné je též zohlednit i barevné variace) a díly SF 103721 jsou 

zapotřebí do finálního výrobku SF 103771 (nutné je též zohlednit barevné 

variace.) 

 

Ze systému jsme zjistili následující informace: 

Díl SF 103720 má následující spotřebu materiálu za 1 měsíc: 

- u varianty 01 – schwarz = 16.200 kusů, čili 289,2 kg 

- u varianty 08 – oyster = 4.800 kusů, čili 86,8 kg 

- u varianty 09 – everestgrau = 1.200 kusů, čili 21,7 kg 

- u varianty 10 – venetobeige = 6.000 kusů, čili 108,5 kg 

- u varianty 11 -  elfenbeinweiss = 1.200 kusů, čili 21,7 kg 

Celkový součet spotřeby materiálu u dílu SF 103720 ve všech barevných variacích je 528 

kg / měsíc. 
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Pro díl SF 103721 vychází tato spotřeba materiálu za 1 měsíc: 

- u varianty 01 – schwarz = 17.400 kusů, čili 255,8 kg 

- u varianty 08 – oyster = 4.800 kusů, čili 70,6 kg 

- u varianty 09 – everestgrau = 1.200 kusů, čili 17,6 kg 

- u varianty 10 – venetobeige = 6.000 kusů, čili104,4 kg 

- u varianty 11 – elfenbeinweiss = 1.200 kusů, čili 17,6 kg 

Celkový součet spotřeby materiálu u dílu SF 103721 ve všech barevných variacích je 466 

kg / měsíc. 

 

Celková spotřeba materiálu Sabic PP 83 MF10 natur za 1 měsíc je 994 kg + 30% = 1.293 

kg. 

 

3.3.5 Nastavení signalizačního kanbanu 

Nyní je nutno zohlednit, jakým způsobem je materiál zabalen od dodavatele. Materiál je 

dodáván na europaletách a 1 paleta = 1.375 kg. Abychom stanovili minimální měsíční 

skladovou zásobu tohoto materiálu, je nutné nastavit signalizační kanban na 1.375 kg, 

objednací množství stanovit na pokrytí 2měsíční skladové zásoby, čili 2.750 kg. Dále je 

zapotřebí zjistit dodací termín u dodavatele, který v současnosti činí 15 kalendářních dní. 

V těchto 15 dnech je zahrnuta i „rezerva“ pro případ nečekaného zpoždění dodávky, což by 

mělo, tedy pokud bychom s rezervou nepočítali, vážné následky na plánování a běh výroby 

vč. možného ohrožení zákazníka. Dodavatelé všech přímých materiálů jsou srozuměni se 

skutečností, že pokud by z jejich strany došlo k jakémukoliv zpoždění, jsou povinni svého 

zákazníka, tedy společnost Ros Czech, o této skutečnosti neprodleně informovat, aby měla 

společnost Ros možnost se na toto zpoždění připravit a interně na něj reagovat. Pro každý 

přímý materiál má oddělení nákupu společnosti Ros připraveného v záloze náhradního 

dodavatele, pro případ, že by hlavní dodavatel neplnil včasné dodací termíny nebo dodával 

nekvalitní materiály. V pravidelných intervalech také probíhá hodnocení dodavatelů, 

oddělení nákupu vždy ohodnotí dodavatele přímých materiálů podle plnění dodacích 
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termínů a počtu případných reklamací týkajících se kvality. V těchto záležitostech spolu 

oddělení nákupu a kvality úzce spolupracují. 

Signalizační kanban zobrazuje obr. v příloze č.3. 

 

Tento kanban nás informuje o následujících údajích: 

označení požadovaného materiálu 

ohlašovací stav (tzn. min. množství na skladě po dobu dodacího termínu nového 

materiálu) 

objednávací množství 

doba dodání 

oběh materiálu a signalizačního kanbanu ve výrobním procesu = ze skladu materiálu 

odchází signalizační kanban do logistiky a z logistiky je umístěn na termínovou tabuli, 

kde visí do doby příjmu materiálu (termínová tabule je zohledněna na obr. č. 2) 

 

Po příjmu materiálu je signalizační kanban umístěn na poslední paletu, která je zároveň 

minimálním skladovým množstvím, které jsme výše spočítali. V okamžiku, kdy přijde řada 

na tuto paletu, na které visí signalizační kanban, odnáší tento kanban do logistiky. Oddělení 

logistiky materiál objednává přes systém přímo u dodavatele. Po obdržení termínu příjmu 

materiálu (jedná se o termín v průběhu 15 kalendářních dnů), pověsí disponent logistiky 

kanban na termínovou tabuli, která zobrazuje aktuální kalendářní měsíc. V případě, že 

materiál bude přijat až v následujícím měsíci, pověsí kanban do políčka „následující 

kalendářní měsíc“. Při dovršení 1. dne následujícího kalendářního měsíce je tento 

signalizační kanban pověšen na aktuální datum. Po obdržení materiálu od dodavatele se 

umístí tento signalizační kanban opět na poslední paletu, která má opět minimální 

množství 1.375 kg. Takto se postup neustále opakuje. 

Díky tomuto procesu je každý zaměstnanec ve firmě informován o datu příjmu materiálu a 

není možné, aby došlo k situaci, že budeme mít na skladě nulovou skladovou zásobu. 

Stejným způsobem určíme signalizační kanbany pro všechny surové díly, které jsou 

potřebné pro výrobu dutinek projektu E8x/E9x. 
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Obr. č.2: Termínová tabule 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 

19. 20. 21. 22. 23. 24. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 
Následující 

měsíc  
  

 

 

3.3.6 Přepočet výrobků na kanbanový systém 

 

K tomu, abychom mohli dosáhnout cíle č. 4, je nutné použít interní tabulku firmy Ros 

Czech, která nám napomáhá přepočítat výrobky dle odvolávek zákazníka na kanbanový 

systém. 

Tabulku uvádím v příloze č.4 která se skládá ze 2 částí a) a b). 

Postup přepočtu spočívá v těchto krocích: 

Prvním nejdůležitějším krokem je zjistit odvolávky zákazníka na tento díl, jak 

v minulosti, tak i do budoucnosti. Náš finální výrobek je od zákazníka odebírán od 
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kalendářního týdne (dále jen KT) 41. roku 2009. Tzn. do levé části tabulky „minulost“ 

překopírujeme odvolávky zákazníka od 41. KT do 13. KT 2010. Tato tabulka nám 

dokazuje minimální množství vždy v jedné dodávce. 

Abychom zjistili počet kusů za jeden kalendářní týden, je nutné sečíst na levé straně 

sloupec „za KT“ počet dodávaných kusů za jeden týden.  

Do pravé tabulky „současnost“ postup opakujeme, pouze s tím rozdílem, že se jedná o 

odvolávky v současnosti a výhled do budoucnosti. Horní část tabulky nám vypočítá 

vždy průměry počtu kusů s přepočtem na kanbany. 1 kanban odpovídá množství 300 

kusů.  

Je viditelné, že minulost a současnost odvolávek se od sebe výrazně liší. Vše je dáno 

náběhem projektu, kdy na počátku odebíral zákazník jen malá množství pro rozjezd 

výroby. Navýšené množství v současnosti a budoucnosti se nám zákazník zavázal 

odebírat po dobu nejméně 5 let. Proto je v tomto případě pro nás rozhodující pravá část 

tabulky, a to současnost. 

 

Tabulka, která je v příloze č. 4b, nám spočítá průměrné jednotlivé dodávky a maximální 

jednotlivé dodávky, jak v jedné dodávce, tak za celý kalendářní týden. Zároveň nám udává 

pojistnou zásobu, výrobní dávku a maximální počet kusů i kanbanů. 

Nyní můžeme fyzicky vytvořit kanbany a kanbanovou tabuli. Kanban můžeme vidět na 

obr. č. 3, udává nám logo firmy, číslo finálního výrobku, název výrobku, označení typu 

balení, počet kusů v jednom balení, koloběh kanbanu (např. výroba – sklad hotových 

výrobků) 
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Obr. č. 3: Kanbanová karta 

 

 

Maximální počet kusů kanbanů na kanbanové tabuli je dle tabulky 23, z toho 16 kanbanů 

je pojistná zásoba, která by měla být vždy na skladě k dispozici a 7 kanbanů je výrobní 

dávka. 23 kanbanů tedy zavěsíme nad sebe a za 6. kanbanem vytvoříme červenou linii. 

Znamená to, že již při sedmi visících kartičkách musíme produkovat. 

Kanbanová tabule může mít spoustu podob, vždy záleží na rozhodnutí managementu a 

osvědčené následné praxi. Společnost Ros si za léta využívání metody kanban navrhla 

vlastní standartní rozměry kanbanových tabulí tak, aby byly tabule ve všech závodech 

skupiny designově shodné a tudíž na první pohled přehledné pro jakéhokoliv zaměstnance 

z kteréhokoliv závodu. Příklad kanbanové tabule uvádí následující obrázek: 

 

Obr. č. 4: Kanbanová tabule 
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Kanbanová pravidla, tj. slovní popis fungování procesu, jsou rovněž vyvěšena na každé 

kanbanové tabuli, a to v následujícím (a dvojjazyčném) znění: 

Bez kanbanu nesmí být produkováno, transportováno nebo objednáno. 

Je povoleno vyrábět, popř. objednávat pouze určené množství kanbanu. 

Kanbany musejí být vždy na každé naplněné přepravce  

Pokud bude přepravka vyprázdněná, musí být kanban vrácen na určené místo, popř. 

pověšen na tabuli (právě objednáno) 

K pracovnímu místu smějí být dovezeny díly, které jsou v pořádku (vlastní kontrola 

operátora). 

Kanbany se umisťují směrem od zdola nahoru na kanbanové tabuli. 

Pokud přes červenou linii přesahuje jeden kanban, musí se začít s výrobou. 

Kanbanové přepravky smějí být postaveny pouze na určená místa. 

Počet kusů na kanbanu nesmí být z vlastní vůle změněn.  

 

Stejný postup pro přepočet kanbanů je zvolen též u výroby surových dílů, cíl č. 2. 

 

3.3.7 Snížení zmetkovitosti 

K tomu, abychom zabránili zbytečné zmetkovosti, je nutné zajistit kvalitativní kontroly, 

které provádí příslušně proškolený personál. Při najetí nástroje musí operátor 

nekompromisně 100% zkontrolovat první kusy (vizuální i náměrová kontrola). Díly jsou 

porovnány s kusy z předešlé výroby, které si oddělení kvality vždy archivuje. Pokud se 

jedná o díl, se kterým nejsou problémy, není nutné 100% kontrolovat všechny díly. Zavede 

se pouze mezivstupní (v polovině směny) a výstupní (na konci směny) kontrola, která bude 

provedena stejným způsobem jako vstupní kontrola, tímto bude dosaženo cíle č.3. 

 

3.3.8 Tvorba skladových míst 

Pro shrnutí - do této doby byl tedy zaveden signalizační kanban pro objednávání materiálu, 

kanban na výrobu surových dílů pro finální dílec a zamezena výroba zmetkových dílů. 
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Nyní je nutné, abychom vytvořily skladová místa pro finální produkty. Dle výpočtu na 

kanbanové tabuli je zapotřebí místa pro 16 KLT (přepravek). Pro lepší a snadnější orientaci 

ve skladě určíme pro tyto přepravky pevná místa, která jsou určena jen pro výše uvedené 

výrobky. Aby bylo možné co nejjednodušeji dodržet princip FIFO, bylo by vhodné použít 

pro uskladňovací místa průchozí regál. Do tohoto regálu se budou z jedné strany 

zaskladňovat hotové výrobky a z druhé strany vyskladňovat pro expedici k zákazníkovi. 

Regál bude obstarán „kolejničkami“, po kterých se budou přepravky sunout automaticky, 

čímž zajistíme časovou kontinuitu. V regálu bude možné zaskladnit 8 přepravek za sebou. 

Pojistný sklad tedy rozdělíme na 2 dráhy po 8 místech. Samozřejmě bude regál též označen 

(šipka dovnitř – zaskladnění, šipka ven – vyskladnění) a zároveň také označen finální 

výrobek na regálu pro lepší orientaci. K tomu, aby byl FIFO princip dodržen, je nutné 

označit tyto dvě řady jako řada A a B. Začínáme se zaskladňováním do řady A, poté, co je 

kapacita v řadě A dosažena, začíná se zaskladňovat řada B. Stejný princip funguje i při 

vyskladňování. Pro 100% jistotu a na první pohled viditelné dodržování principu FIFO 

označíme právě zaskladněnou řadu červeným magnetem s označením „uzamčeno ve 

smyslu FIFO“. Za všechny tyto skladovací činnosti ve skladu hotových výrobků zodpovídá 

skladník, který zároveň kontroluje dodržování principu FIFO. 
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4 Závěr 

Ros Czech využívá ve svých logistických a především výrobních procesech řadu metod, 

které přináší filozofie Kaizen. Tyto metody se navzájem doplňují a představují jako jeden 

celek. 

V bakalářské práci jsou zhodnoceny různé druhy metod této japonské filozofie. 

Hlavním cílem bylo převést výrobu řízenou oddělením logistiky na kanbanovou metodu, 

kde zásah disponenta logistiky bude minimální a plánování výroby se všemi jeho 

aktivitami bude plně automatické. Vše je zobrazeno na konkrétním projektu E8x/E9x. 

Celý proces probíhal formou workshopu. Nejprve byl shrnut aktuální stav týmem 

workshopu, tzn. tým "kriticky" označil všechny formy plýtvání, které byly rovněž sepsány 

v bodech na plánovací tabuli. Dále následovala předrealizační fáze, jejímž cílem bylo 

odstranit všechna stanovená plýtvání (příprava kanbanové metody, signalizačního kanbanu 

atd.). Poté bylo definováno 5 hlavních cílů: přepracovat systém objednávání materiálu, 

stanovit minimální množství na skladě, jak surových dílů, tak finálních produktů, snížit 

zmetkovitost a pevně definovat skladová místa. 

Během workshopu se účastníkům podařilo stanovené cíle splnit a odstranit tak plýtvání v 

jednotlivých fázích procesu. Díky tomu lze uskutečnit fázi zavedení procesu. Účastníci se 

na řešení podíleli velmi proaktivním přístupem, což je známkou toho, že celý 

optimalizovaný proces lépe pochopili a usnadní jim to výkon jejich povinností. 

 

Koncepce Kaizen nám pomohla všechny tyto předem stanovené cíle úspěšně splnit. 
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Příloha č.1: Projekt E8x/E9x  hinten links – SF 103770 

 

 

 

 

 

Komponenty: 

SF 103720 – dutinká levá zadní vnější 

ME 100008 – kovová tyčka 

SF 104898 – kovová tyčka 

ME 100687 – plíšek spodní 

SF 103724 – klobouček levý 

 

SF 103721  

SF  103720 

ME 100008 

100008 

SF 104898 

ME 100687 



     

   

 

Příloha č.2: Projekt E8x/E9x hinten rechts – SF 103771 

 

 

 

Komponenty: 

SF 103721 – dutinka pravá zadní vnější 

ME 100686– plíšek vrchní 

SF 104359 – lisované pérko 

SF 103725 – klobouček pravá 

 

 

SF 103721 

ME 100686 

SF 104359 

SF  103725 



     

   

 

Příloha č. 3: signalizační kanban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

Příloha č. 4a: tabulka pro přepočet dílů na kanbanovou výrobu 

 

 

 
 

      

      
KANBAN 

               

SF 103770/01 0 

Balení:   300 Dílů/Kanban                   

Minulost   Budoucnost 

Množství v dodávce Za KT   Množství v dodávce za KT 

    Množ. Kanbany Množ. Kanbany       Množ. Kanbany Množství Kanbany 

Průměr  758 2,5 1 287 4,3   Průměr  3 777 12,6 4 689 15,6 

Maximum   2 400 8 3 600 12   Maximum   5 400 18 6 900 23 

KT 

den (1 

= Po.) Datum Množ. Kanbany Množ. Kanbany   KT 

den 

(1 = 

Po.) Datum Množ. Kanbany Množ. Kanbany 

41 3 07.10.2009 300 1      13 5 02.04.2010 1 800 6 1 800 6 

42 1 12.10.2009 300 1      14 3 07.04.2010 2 400 8 2 400 8 

42 3 14.10.2009 300 1 300 1   15 1 12.04.2010 1 800 6    

43 1 19.10.2009 300 1      15 3 14.04.2010 2 400 8 4 200 14 

43 3 21.10.2009 300 1 600 2   16 1 19.04.2010 1 800 6    

44 1 26.10.2009 600 2 600 2   16 3 21.04.2010 3 000 10 4 800 16 

45 1 02.11.2009 300 1      17 1 26.04.2010 1 800 6    

45 3 04.11.2009 300 1      17 3 28.04.2010 3 000 10 5 800 19 

45 3 04.11.2009 300 1 900 3   18 1 03.05.2010 3000 10    

46 1 09.11.2009 300 1      18 3 05.05.2010 3 900 13 6 900 23 

46 3 11.11.2009 600 2 900 3   19 3 12.05.2010 5 400 18 5 400 18 

47 1 16.11.2009 300 1      20 3 19.05.2010 4 800 16 4 800 16 

47 3 18.11.2009 600 2 900 3   21 3 26.05.2010 4 200 14 4 200 14 

48 3 25.11.2009 600 2 600 2   22 3 02.06.2010 5 100 17 5 400 18 



     

   

 

49 3 02.12.2009 600 2 600 2   23 3 09.06.2010 4 800 16 4 800 16 

50 1 07.12.2009 600 2 600 2   24 3 16.06.2010 4 500 15 4 500 15 

51 1 14.12.2009 300 1      25 3 23.06.2010 5 400 18 5 400 18 

51 3 16.12.2009 300 1 600 2   26 3 30.06.2010 4 500 15 4 500 15 

1 1 04.01.2010 600 2      27 3 07.07.2010 4 800 16 4 800 16 

1 3 06.01.2010 300 1 900 3   28 3 14.07.2010 4 500 15 4 500 15 

2 1 11.01.2010 600 2      29 3 21.07.2010 4 800 16 4 800 16 

2 3 13.01.2010 600 2 1 200 4   31 3 04.08.2010 5 400 18 5 400 18 

3 1 18.01.2010 600 2                

3 3 20.01.2010 600 2 1 200 4             

4 1 25.01.2010 300 1                

4 3 27.01.2010 600 2 900 3             

5 1 01.02.2010 600 2                

5 3 03.02.2010 1200 4 1 800 6             

6 1 08.02.2010 900 3                

6 3 10.02.2010 600 2 1 500 5             

7 1 15.02.2010 1200 4                

7 3 17.02.2010 2100 7 3 300 11             

8 1 22.02.2010 1500 5                

8 3 24.02.2010 1800 6 3 300 11             

9 1 01.03.2010 1800 6                

9 3 03.03.2010 1800 6 3 600 12             

10 1 08.03.2010 1200 4                

10 3 10.03.2010 2100 7 3 300 11             

11 1 15.03.2010 900 3                

11 3 17.03.2010 2400 8 3 300 11             

12 1 22.03.2010 1500 5                

12 3 24.03.2010 1800 6 3 300 11             

13 1 29.03.2010 1500 5                

13 3 31.03.2010 900 3 2 400 8                 

 



     

   

 

 

Příloha č. 4b: Kanbanový systém 

 

Kanbanový systém 

 

Závod: Most        

     

Číslo artiklu.: SF 103770/01     

Balení: KLT     

Počet ks v balení: 300 dílů/box   

Minulost      

Období:    

Průměrné jednotlivé dodávky: 758 Ks v dodávce   

Maximální jednotlivé dodávky: 2400 Ks v dodávce   

Průměrné dodávané množství: 1287 Ks za týden   

Maximální dodávané množství: 3600 Ks za týden   

Budoucnost      

Období    

Průměrné jednotlivé dodávky: 3777 Ks v dodávce   

Maximální jednotlivé dodávky: 5400 Ks v dodávce   

Průměrné dodávané zboží: 4 689 Ks za týden   

Maximální dodávané zboží: 6 900 Ks za týden   

Pojistná zásoba: 4800 ks   

 16 Kanbanů   

Výrobní dávka: 2100 Teile   

 7 Kanbanů   

Maximální počet: 6900 Dílů   

  23 Kanbanů   

 


