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1. Úvod  

Spolupracovala jsem při zpracovávání bakalářské práce s vedením jedné 

z největších a nejmodernějších knižních tiskáren v republice – Finidr, spol. s r.o. Management 

této společnosti většinu toho co říká, také dělá, a proto neustále hledá postupy, metody a způ-

soby, jak co nejlépe, v dohodnuté kvalitě a co nejpřesněji vyhovět stále náročnějším požadav-

kům zákazníků. Na pozici špičky na trhu se můžou udržet jen tehdy, pokud budou neustále 

investovat nejen do nových zařízení, do svých zaměstnanců, ale zejména uplatňovat moderní 

metody řízení výroby.  

V současných podmínkách společenské i hospodářské nestability musí být strate-

gický management tím, kdo umožní analyzovat nynější i budoucí situaci a naznačit směr nej-

vhodnějšího vývoje podniku. Myslím si, že strategický management má umožnit orientaci 

v konkurenčním prostředí a vymezit vizi, která bude směrodatná pro každého zaměstnance. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat a vyhodnotit metody řízení výroby 

v tiskárně Finidr, spol. s r.o.. V teoretické části práce jsem na základě odborné literatury vy-

mezila problematiku řízení a plánování jako součást komplexního řízení podniku. Součástí je 

teoretický popis metod, které jsem využívala v praktické části. 

Praktická část práce je zaměřena na charakteristiku tiskárny a analýzu používa-

ných metod řízení výroby. Následně byly navrženy vhodné metody, aby společnost obstála 

nejen v dnešní tvrdé konkurenci, ale i v období krize.  

Management společnosti jistě nemůže očekávat, že by jim v případě problémů ně-

kdo nezištně pomohl. Knihy budou muset vyrábět rychleji, levněji a kvalitněji než konkuren-

ce. Řada podniků se bude na trhu chovat nestandardně, aby se udržely za každou cenu. 

Způsobí obrovský tlak na snižování cen. Jednou z možností jak uspět a dále se rozvíjet, bude 

cesta inovací a zefektivnění postupů výroby. Vedení tiskárny bude stále hledat rezervy a od-

straňovat plýtvání.   
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2. Přehled moderních metod řízení výroby  

Odbornost v řízení je dána schopností plánovat, organizovat, motivovat, vést, ko-

ordinovat a neustále kontrolovat zaměstnance tak, aby podnik fungoval úspěšně. Zlepšení 

úrovně řízení předpokládá v každém podniku osvojení formálních poznatků, uplatněním no-

vých přístupů a postojů. Management je třeba chápat jako umění řídit, jelikož na žádnou řídící 

situaci nelze najít jednoznačný návod k použití. Všechny manažerské funkce se v praxi prolí-

nají.  

     2.1. Fáze vývoje výrobní konkurenceschopnosti 

Hayes a Wheelwright popisují čtyři fáze vývoje výrobní konkurenceschopnosti 

výrobní firmy podle toho jak pracovníci firmy a její manažeři vnímají své postavení na trhu: 

• Fáze vnitřně neutrální – podniky považují své výrobky za tak neobvyklé, že jim posta-

čí pouze dodat své výrobky zákazníkům 

• Fáze externě neutrální – podniky mají tendenci držet se praxe a standardů, chovají se 

podobně jako jejich konkurenti 

• Fáze vnitřně podpůrná – podniky zjišťují, že přizpůsobování se konkurenci nestačí a 

dospívají ke vzájemné podpoře svých vnitřních složek 

• Fáze externě podpůrná – firma chce dosáhnout světové úrovně, hlavní úlohou manaže-

rů je pomáhat celému podniku dosáhnout převahu nad svými konkurenty 

Dosáhne-li podnik čtvrté fáze, pak usiluje být nejlepší nejen mezi sousedními 

podniky, ale být stejně dobrý jako kterýkoliv podnik na světě v této oblasti. Podnik světové 

úrovně nechce být závislý na externí odbornosti. Usiluje o vybudování silných horizontálních 

vztahů uvnitř společnosti. Velký význam klade na vývoj, experimentování, přípravu lidí a na 

celkovou kvalifikační úroveň organizace. Neustále hledá rezervy a snaží se stát dynamicky se 

učícím podnikem.  viz [3] 

  



3 

 

     2.2. Pojetí výroby 

Výroba je cílevědomá činnost, která zajišťuje splnění cílů firmy. Výsledkem vý-

roby jsou výrobky nebo služby. Výrobu lze definovat jako systém, jehož vstupy tvoří surovi-

ny, materiály a polotovary, energie a informace a výstupy jsou výrobky nebo služby, odpad 

včetně emisí.  viz [3] Okolí tohoto systému je tvořeno zákazníky, dodavateli, bankami, stá-

tem, pojišťovnami, konkurencí, atd. 

     2.3. Cíle řízení výroby 

Hlavním cílem výrobního podniku v tržním hospodářství je produkovat dostateč-

ný zisk tak, aby mohl uspokojivě odměňovat své zaměstnance, ale také zajistit svůj rozvoj 

v budoucnosti. Podnik musí přebudovat výrobu na konkurenční zbraň, aby patřil k leaderům 

evropského trhu. Řízení moderního podniku znamená v dnešní době řízení změn a reagování 

na okolí.  

K základním cílům patří zejména: 

- zabezpečit výrobu výrobků vysoké úrovně v souladu s požadavky zákazníků  

- včas zavádět inovace 

- zabezpečit vysokou pružnost výroby 

- zdokonalovat informační systémy řízení výroby 

- snižovat náklady 

- zkracovat průběžnou dobu přípravy a výroby výrobků 

- snižovat výrobní zásoby 

- zkracovat materiálové toky 

- zabezpečit vysokou efektivnost konkurenceschopnost firmy jako předpoklad její další exis-

tence. viz [4] 

 

     2.4.  Nástroje pro zvýšení produktivity 

Považuji za důležité nejdříve vysvětlit jednotlivé pojmy, které jsou součástí metod 

moderního řízení každého podniku. Všechny uvedené metody se navzájem doplňují, jsou pro-

pojeny, překrývají se nebo na sebe vzájemně navazují.  Správná implementace metod pak 

vede k odstranění plýtvání. 
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        2.4.1. Metoda Just-In-Time (JIT) viz [13] 

Jedná se o řídící metodu, která si klade za cíl zlepšit konkurenceschopnost. Sys-

tém výroby „právě včas“ je zaměřený na to, aby jednotlivé výrobky byly produkovány ve 

správném čase, množství a kvalitě tak, aby byly předány zákazníkovi včas, to znamená ani 

dříve, ani později. Zahrnuje všechny oblasti uvnitř organizace a dále překračuje její hranice. 

Cílem manažerů je perfektní zajištění výroby, hlavně bez chyb. Princip spočívá v odstranění 

variability z výroby a odstranění veškerého plýtvání. Variabilitou se zde rozumí každá od-

chylka od optimálního procesu, jehož úkolem je zhotovit kvalitativně bezvadný produkt, 

v přesně požadovaném množství a správném čase.  Plýtváním pak všechny aktivity, které ne-

přinášejí žádnou hodnotu.  Metoda se začala utvářet a uplatňovat po druhé světové válce ve 

firmě Toyota Motor Company. Systém řízení postupně krystalizoval a koncepce se rozšířila 

do dalších firem v Japonsku, posléze pronikala i do evropských a amerických států. Vedení ve 

firmě Toyota Motor odhalilo problémy spojené s dodávkami a kvalitou produkce tím, že zá-

sadním způsobem snížili zásoby.  

 

Metoda JIT se opírá o čtyři pilíře:  

1. pořádek na pracovišti udržovaný za pomoci použití metody 5S, 

2. standardizace, jako základ řízení výroby,  

3. zlepšovatelský přístup  KAIZEN  

4. totální řízení jakosti TQM. 

 

Uplatnění  JIT vede vždy k výraznému snižování nákladů v celém procesu, zlep-

šení produktivity, zvýšení úrovně řízení mezi jednotlivými úseky výroby, zkrácení výrobního 

cyklu, redukci výše zásob a zvýšení kvality výrobků či služeb.  
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              2.4.1.1.  Metoda 5 S  

Metoda 5S je zkratka pěti slov, které v japonštině začínají na písmeno „S“ – 

SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU A SHITSUKE. Cílem uplatňování metody je dosažení 

čistoty výroby. Nejdůležitější je naprostá kázeň a disciplína pracovníků, dodržovaná automa-

ticky nebo nařízením. Pracovníci musí změnit postoje ke svým pracovištím a strojům tak, aby 

bylo vytvořeno vysoce výkonné a organizované pracoviště, které je navíc naprosto čisté. Ve 

své podstatě metoda ctí zásady uplatňování moderních metod řízení a neustálého zlepšování 

prostřednictvím eliminace ztrát a plýtvání všeho druhu. Metoda bývá zmiňována v souvislosti 

s plánováním výroby, jindy ji představují jako „pět kroků hnutí KAIZEN“, nebo také bývá 

stavěn jako základní prvek TPM. Nemůžeme opomenout, že metoda je jedním z kroků im-

plementace Just In Time  a  také součástí zavádění prvků štíhlé výroby. viz [14] 

První fáze je SEIRI  

Přeloženo do češtiny znamená vytřídit a týká se přípravy. Pracovníci vytřídí po-

ložky na pracovišti a musí  ponechat jen součástky a nástroje, které skutečně potřebují. 

Všechno  ostatní, momentálně nepotřebné, je nutno přehledně uložit do skladu a prostor 

k tomu určených nebo se zlikviduje. Třídění podléhají nejen stroje, přípravky, materiál, různé 

součástk y, ale i osobní věci a vybavení pracoviště jako jsou stoly, odkládací plochy a skříň-

ky. Odstraněním nepoužívaných nástrojů jsou ovlivněny úkony nepřidávající výrobkům hod-

notu a toto vede k úspoře času. 

Druhá fáze je SEITON  

V češtině bychom jedním slovem řekli uklidit, uspořádat věci. Všem potřebným 

položkám z první fáze se přiřadí místo uložení tak, aby byla každá věc rychle a pohodlně do-

stupná a každý věděl, kde se nachází. Součástí této fáze je i barevné označení umístění nástro-

jů na pracovišti, ale též i ostatních věcí, které jsou přesunuty do vzdálenějších míst.  

Třetí fáze je SEISO  

Po skončení práce musí pracovníci, kteří nářadí a stroje používali, zkontrolovat a 

uklidit. Tato fáze je tedy zaměřena na vyčištění a úklid na pracovišti podle přesného harmo-

nogramu. Pracoviště musí být bez špíny, prachu., apod. Na čistém pracovišti lze snáze identi-

fikovat zdroj znečištění, odhalit poruchu stroje nebo jí předejít. Třetí fáze je velice důležitá 

pro udržení bezpečnosti na pracovišti, vytvoření vhodných pracovních podmínek a s tím sou-
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visející vyšší výkonností. Nedílnou součástí zmiňovaného kroku je odstranění drobných vad 

nástrojů, aby příště použití byly v perfektním stavu okamžitě použitelné. 

     Čtvrtá fáze je SEIKETSU  

V předposlední fázi se všichni pracovníci snaží udržet dosažený stav na pracovišti 

v naprostém pořádku. Někteří autoři jej proto nazývají fází standardizace. Každý pracovník 

zná své povinnosti a plní je v souladu s naplňováním předchozích fází metody 5S. K tomu 

bývá zaveden systém kontrolních listů, kde má pracovník předepsáno vše, co se má udělat, 

což stvrzuje svým podpisem. Kavan popisuje fázi: „Plánovat přehlednost znamená bezpečnou 

funkci předchozích tří požadavků, plus podpora dostupnosti potřebných informací.“  

Pátá fáze je SHITSUKE  

Závěrečná fáze se týká dodržování kázně a disciplíny. Pracovníci musí dodržovat 

a neustále zlepšovat všechny fáze metody 5S. Každodenní činnosti na pracovišti jsou usku-

tečňovány v souladu se všemi předchozími fázemi. Součástí této fáze je provádění auditů, 

hodnocení plnění metody 5S a častým používáním kontrolních dotazníků. Nesmí se zanedbat 

prevence. 

              2.4.1.2.  Standardizace 

Cílem standardizace znamená systematicky snižovat a omezovat nežádoucí roz-

manitosti a nahodilosti v řízeném procesu a zajistit jednoznačnost výkladu přijatých údajů. 

Výsledkem vlastního standardizačního procesu je standard, který lze definovat jako dané, 

časově neměnné pravidlo. Normativní základna řízení výroby představuje souhrn norem uspo-

řádaných do samostatného informačního systému, který je podstatnou částí databáze podniku. 

Pomocí standardizace jsou vytvářeny předpoklady pro řízení a zabezpečování kvality -  musí 

mít přehled, neustále něco měří, snaží se vyladit výrobu, aby byla na 100 %, odstranění plýt-

vání a vyřazení procesů, které tam nepatří. Dosáhnout variabilitu, avšak optimálně organizo-

vat procesy. viz [10] 

 

              2.4.1.3.  Systém KAIZEN 

Název KAIZEN lze do češtiny přeložit dvěma slovy: KAI -  změna, ZEN – dobře.  Jedná se o 

systém neustálého zlepšování výrobního procesu, který má dlouholetou tradici zejména 

v japonských podnicích. Každý zaměstnanec je veden k tomu, aby našel zlepšení ve svém 
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procesu. Podstatou metody je zapojení mnoha pracovníků z daného organizačního útvaru, od 

řadových po manažery. V každém podniku se ve větší míře na systému podílejí většinou za-

městnanci z výroby, kteří vykonávají drobné změny ve výrobním procesu. Velké inovační 

kroky narážejí často na odpor pracovníků, kteří je mají realizovat. KAIZEN je tedy založen na 

menších krocích. Je to plynulý proces s orientací na týmovou práci. Můžeme jej nejstručněji 

charakterizovat jako vylepšování všech věcí všemi pracovníky – neustálé zlepšování a neko-

nečné hledání dokonalostí. Zlepšování se zaměřuje na postupné optimalizování procesů a pra-

covních postupů, zvyšování kvality a snižování zmetkovitosti, úspory materiálu a času 

vedoucí ke snižování nákladů nebo na bezpečnost práce a snižování úrazovosti na pracovišti. 

viz [7] 

Zásady pro zavádění systému KAIZEN:  

- každému zlepšení, i když je málo významné, se musí věnovat pozornost  

- všichni zaměstnanci by se měli do procesu zapojit, buď v rámci speciálního týmu KAIZEN, 

nebo formou skupin kvality, případně pracují sami  

- dříve než je nějaká změna zavedena, musí být bez zbytečného časového zdržení 

přesně analyzována s ohledem na existující stav. 

Cílem zavedení metody KAIZEN je zejména úspora nákladů, času, materiálu a li-

dí při současném zvyšování kvality, spolehlivosti procesů a produktivity práce. Každý za-

městnanec je veden k tomu, aby našel zlepšení ve svém procesu. Kaizen kromě vlastních 

zlepšení stimuluje komunikaci, zlepšuje klima i kulturu organizace a působí motivačně na 

pracovní výkon. 

              2.4.1.4.  Total Quality Management (TQM) 

Můžeme říci, že TQM je systémem neustálého zlepšování, kompletním řízením 

jakosti. Odpovědnost za nízkou kvalitu a neefektivnost nenesou zaměstnanci, ale systém říze-

ní. Na kvalitu výrobku má zásadní vliv kvalita výrobního procesu. V počátcích velkovýroby 

se hodnotila kvalita výrobku jakožto výstupu procesu. Postupem času se zjistilo, že předpo-

kladem kvalitního výrobku je rozhodující kvalita výrobního procesu, důležitá je kvalita všech 

prováděných prací. Nutno dodržovat určitou kvalitu vstupních materiálů, dodržovat postupy. 

viz [10] 
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        2.4.2.  Single Minute Exchange of Dies  (SMED) 

 

SMED je anglická zkratka, která česky znamená něco ve smyslu „výměna nástro-

je během jedné minuty“. Předpokladem není výměna všech nástrojů za jednu minutu, avšak 

neměla by zabrat více než devět minut. Je třeba dodržet čas představovaný minutami v  jediné 

číslici. Hlavním cílem je tudíž snížení času potřebného pro nastavení a seřízení strojů z řádu 

hodin do řádu minut. Všechny procesy vyžadují nějaký čas, čas takový, aby proces byl způso-

bilý.   

Postupy pro dosažení snížení času: 

• Měření – změřit současné seřizovací časy a zaznamenat je, aby bylo možno sledovat 

následné zlepšení. 

• Rozdělení činností na „externí“ a „interní“ - externí činnosti mohou být prováděny 

v průběhu provozu stroje (např. přinesení přípravků na výměnu), zatímco interní ne-

mohou být prováděny za provozu stroje (např. výměna součástí). Cílem rozdělení je 

uskutečnění co největšího množství přípravných operací za chodu stroje. 

• Převod „interních“ činností do „externích“ – podrobně zkoumat činnosti v době, kdy 

stroj není v provozu a zjistit, které z nich lze provádět za chodu stroje. 

• Snížení času „interních“ operací – využitím technických pomůcek, standardizací ná-

strojů a postupů seřizování. 

 

Jedná se o systém založený na týmové práci a zlepšování, který významně snižuje 

dobu změny a seřízení stroje. Rychlé změny jsou základem pro např. zvýšení flexibility výro-

by a zkracování průběžné doby procesu. Bývají také předpokladem pro možné snížení výrob-

ních dávek, které by jinak mělo významné negativní dopady na efektivitu. Dnešní doba si 

vynutila rychleji reagovat na poptávky v širokém výrobním sortimentu bez navyšování roz-

pracovaných zásob. Metoda SMED má proto významné místo v procesu štíhlé výroby.  

Metodika SMED byla vyvinuta v Japonsku panem Shigeo Shingo, který prokázal 

efektivitu v mnoha různých průmyslových odvětvích. Metodu lze popsat ve třech krocích: 

1. Analýza - analyzovat proces výměny a seřizování, tzn. zapisovat si úplně všechny činnosti, 

které jsou při výměně nástrojů a při seřizování. Zde je důležitý aspekt času, je třeba zapisovat 
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i časy potřebné pro jednotlivé úkony. Tímto můžeme například zjistit, že zbytečně moc času 

potřebujeme pro přemisťování nástrojů, které by mohly být blíže, apod. 

2. Návrh řešení - navrhnout řešení, např. přemístění nástrojů, nářadí, úprava přístupu k zaříze-

ní, změna technologie na rychleji seřiditelnou, atd. Navrhovaná opatření vybrat a zaznamenat. 

3. Realizace opatření ke zlepšení - navržená opatření realizujeme dle našich podmínek ve sku-

tečném nebo zkušebním provozu. Porovnáme si jednotlivé činnosti a časy zaznamenané 

v prvním kroku. 

Posledním krokem je standardizace procesu, tzn. standardizovat vhodná opatření formou 

změny stávajícího pracovního návodu na změnu nástrojů a seřízení strojů. viz [5] 

 

        2.4.3.  Total Productive Maintenance (TPM) 

TPM taktéž patří mezi japonské metody štíhlé výroby. Metoda se zabývá údržbou, 

která zde má význam pro zvyšování produktivity práce a snižování nákladů. Cílem je najít a 

udržet optimální podmínky provozování strojů, předejít tak zbytečnému přerušení výroby a s 

ním spojeným ztrátám. Klíčem k úspěšnému fungování TPM je týmová spolupráce, dochází 

k přesunu co největšího počtu diagnostických a údržbářských činností z úseku údržby přímo 

do úseku výroby. viz [9] 

Na zavádění TPM se podílí všichni zaměstnanci společnosti. Nepočítá se zde jen 

s profesionálními údržbáři, ale jsou využívány schopnosti a dovednosti všech pracovníků 

podniku s cílem výrazně snížit prostoje strojů a ztráty v jejich využívání po celou dobu život-

ního cyklu zařízení. Systém TPM, jakožto jednu z moderních metod řízení výroby, je nutné 

neustále rozvíjet. Metoda je založena ve velké míře na prevenci, protože kromě údržbářů stro-

jů se zapojují i další profese v podniku, například pracovníci technické přípravy výroby a 

konstrukce.  

 

        2.4.4.  Theory of Constraints (TOC) 

Mnohé podniky zvyšují výkonnost pomocí metody TOC – teorie úzkých míst, 

která se zdá být nejsrozumitelnější a nejsnáze aplikovatelná. Jmenovaná podnikatelská filoso-

fie, jejímiž autory jsou Dr. E. M. Goldratt  a J. Cox, byla poprvé představena v roce 1984. 

Jedná se o ucelenou manažerskou metodu, která nově přistupuje k řízení a trvalému zlepšová-
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ní činností v podniku. Je využívána k efektivnímu řízení podnikových procesů. Cílem teorie 

úzkých míst je dosahování zisku, tudíž vydělávání peněz.  

 

Míra plnění cílů je vyhodnocována pomocí tří důležitých ukazatelů: 

- průtok, 

- provozní náklady, 

- zásoby. 

Průtokem zde rozumíme množství peněz generovaných z prodeje hotových výrobků. Provozní 

náklady jsou náklady na transformaci zásob na prodejné výrobky a zásoby jsou peníze vydané 

na nákup materiálu. Klíčovým je tvrzení, že každý systém v sobě ukrývá aspoň jedno úzké 

místo. Podnik je totiž tak silný, jako jeho nejslabší článek. 

 

        2.4.5.  LEAN 

LEAN, neboli zavádění prvků štíhlé výroby, je neodmyslitelně spjat s úspěšným 

systémem výroby TPS (Toyota Production System), který vznikl v japonské společnosti Toy-

ota ve 40. letech 20. století. LEAN je synonymem pro rychlost, jednoduchost, přehlednost, 

vytváření produktů a služeb bez zbytečných činností a zásob, omezení plýtvání, vyvažování 

procesů a navázání procesů na zákazníka. LEAN znamená rychlost, jednoduchost, bezchyb-

nost, přehlednost a tím vytváření konečných produktů bez zbytečných činností a zásob Je 

omezeno plýtvání, procesy jsou vyváženy a navázány na zákazníka. viz [5] 

LEAN se dá aplikovat naprosto všude. Aniž si to člověk uvědomuje, principy Le-

anu běžně uplatňujeme ve svém každodenním životě. Vybíráme si optimální cestu, jak se do-

stat z místa na místo, a zbytečně neplýtvat zdroji, které nemáme k dispozici. Lean se netýká 

pouze výrobních procesů, ale jeho principy jsou velmi dobře aplikovatelné také 

v transakčních či administrativních procesech. Jde především o zkrácení času a odstranění 

plýtvání a činností, které nepřidávají hodnotu z pohledu zákazníka. 

 

 Základní principy metody LEAN: 

1. Určení hodnoty v očích zákazníka – musíme si položit otázku: Kdo jsou našimi zákazníky a 

co je pro ně důležité? 
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2. Určení toku hodnoty a odstranění plýtvání – je nutno zjistit, jak „teče“ hodnota našimi pro-

cesy, čili co se se vznikajícím produktem v procesu děje a které činnosti představují plýtvání? 

3. Tok a tah – všechno sladit navázat tok na zákazníka 

4. Zapojení zaměstnanců – zaměstnanci se podílejí na vytváření svého pracovního prostředí a 

na zvyšování výkonu organizace. 

5. Neustálé zlepšování a snaha o dokonalost – jednou zlepšit nestačí, stejně jako se mění po-

žadavky zákazníka, mění se i procesy směrem k dokonalosti. 

 

        2.4.6. SIX  SIGMA 

Novějším přístupem k řízení procesů než LEAN je SIX SIGMA. Poprvé byla 

aplikována v americké společnosti Motorola v r. 1987. Počátkem 90. let minulého století Mo-

torolu následovaly další významné americké společnosti – např. Allied Signal (dnešní Ho-

neywell) či General Electric, jejíž tehdejší generální ředitel Jack Welsch Six Sigmu výrazně 

popularizoval. Uvádí se, že během tří let využívání Six Sigma, byla General Electric schopna 

ušetřit na nákladech přes 0,75 miliardy dolarů. 

Hodnotí provádění jednotlivých procesů. Je metodou řízení výroby, sleduje se vše 

od začátku od nákupu až po konečnou distribuci, i hodnocení marketingu, všechny tyto záleži-

tosti se hodnotí podle procesu. Při implementaci metody se hodnotí minimálně 80 procesů, 

které je nutno zmapovat, změřit. Z období na období se musí snížit o 50% počet zmetků, 

oprav, reklamací: toto je cíl metody. Musí se řídit procesně nikoli hierarchicky, zodpovídá 

dílčí management za určitou část procesu nezávisle jak to klape dál. Metoda SIX SIGMA 

spočívá ve statistickém hodnocení,  používáme  Gaussovu křivku. 

Je to nástroj určený pro zvyšování kvality procesů, firmy jako celku. Je zaměřený 

na vyhledávání slabých míst (v angličtině: bottleneck), jejich odstraňování. Klade si za cíl 

rovněž pomoci snížit náklady firemních procesů a zvýšit zisk. Základem SIX SIGMA jsou 

statistické metody aplikované do řízení procesů. V průběhu vývoje a kombinací dalších ná-

strojů kvality vznikla nová filozofie nazývaná SIX SIGMA. V dnešní době je za SIX SIGMA 

považován komplexní, pružný podnikatelský proces k dosažení maximálního obchodního 

úspěchu firmy. Je založen na porozumění potřeb a očekávání zákazníků, disciplinovaném 

používání informací, dat a statistické analýzy. To vše je využíváno k řízenému zlepšování 

obchodních, výrobních, logistických a dalších procesů. SIX SIGMA poskytuje podnikům 

způsob, jak dělat méně chyb ve všech svých činnostech (od vyplnění objednávky až po tu 
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nejsložitější výrobu nebo poskytování služeb), a to eliminováním neshod dříve, než se objeví. 

viz [10] 

Zde opět mluvíme o týmovém procesu, který není postaven na jednotlivcích. Ro-

le, či chceme-li pozice, pracovníků, jsou určeny podle japonských bojových umění na pásky 

(champion, sponzor, master black belt, black belt, green belt). 

 

               2.4.6.1. Champion  

Prezentuje vizi úspěšného zavedení SIX SIGMA. Stanoví projekty pro absolventy 

Black Belt kursů a určí jejich priority. Strategicky je řídí, poskytuje jim rady a podporuje je-

jich činnost. Odstraňuje vnitřní bariéry, které by mohly bránit úspěšnému dokončení projektu. 

               2.4.6.2. Sponzor 

Vlastník procesu (zodpovědný za proces), který se podílí na výběru projektů. 

Zodpovědný za autorizaci změn v procesu. Schvaluje termíny pro školení jednotlivých za-

městnanců. Sleduje pokrok týmu a podporuje ho. Přispívá k udržení výsledků zlepšovacího 

projektu. 

              2.4.6.3. Master Black Belt  

Rozumí podnikové strategii a má celkový přehled o podniku. Partner Championa, 

který vytváří a realizuje trénink pro různé úrovně organizace. Má hlubokou znalost metodiky 

SIX SIGMA. Asistuje při identifikaci projektů. Koučuje Black Belty při projektové práci a 

pomáhá s jejich tréninkem a certifikací. Spolupracuje na přípravě zpráv o stavu projektu. Má 

a poskytuje informace o nejlepších zkušenostech pro celý podnik. 

 

              2.4.6.4. Black Belt  

Expert na strategii SIX SIGMA, je pro ni nadšený a svým pozitivním přístupem 

motivuje ostatní. Podporuje myšlenky Championů a v případě potřeby je žádá o pomoc. Iden-

tifikuje překážky v projektech. Vede a řídí prováděcí týmy. Informuje o pokroku na příslušné 

stupně vedení podniku. Ovlivňuje bez přímé formální autority a zároveň má vliv na aplikaci 

nejefektivnějších nástrojů. Získává vstupní informace od zasvěcených operátorů, supervizorů 

a vedoucích týmů. Učí a trénuje metody a nástroje strategie Six Sigma. 
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              2.4.6.5. Green Belt  

Přibližně 20 – 30% pracovní doby věnuje řešení SIX SIGMA projektů, přičemž 

vykonává své běžné povinnosti. Spolupracuje na projektech Black Beltů v rámci svých existu-

jících povinností. Učí se metodologii Six Sigma a aplikuje ji ve svých dílčích projektech. Po-

kračuje ve studiu a zavádění metod a nástrojů SIX SIGMA i po dokončení projektu. Jsou to 

střední technici, musí ušetřit v rámci projektu až 50tis. dolarů.  viz [1] 
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     2.5.  Operační a strategický management 

        2.5.1. Operativní řízení výroby 

Operativní znamená vše co je výkonné, je dáno konkrétními úkoly. Každý podnik 

uplatňuje tržní orientaci, což vyžaduje odstranění rozdílných přístupů a rozporů mezi základ-

ními účastníky celého procesu. Docílíme toho integrací podnikového řetězce tvorby hodnot 

z hlediska funkční činnosti a také z hlediska jednotlivých nástrojů managementu na úrovni 

operativního řízení. V průběhu operativního řízení dochází k bezprostřednímu zajištění nově 

vytvářené hodnoty – produktu. 

Jedná se o společné řešení úkolů odbytem, výrobou a nákupem. Výroba výsledné-

ho produktu je odvislá od požadavků trhu a od plnění ekonomických požadavků podnikání. 

Operativní řízení výroby představuje operativní plánování odbytu, výroby a nákupu; operativ-

ní evidenci výroby; vlastní řízení výrobního procesu; řízení nákupu a zásob; kontroling výro-

by a nákupu a změnové řízení. Základním principem operativního řízení výroby je 

akceptování myšlenky propojení trhu odběratele a trhu dodavatele na základě marketingové 

koncepce managementu. 

Komplexní zajištění konkurenceschopnosti podniku vyžaduje: 

- porozumět tomu, co přináší zákazníkovi skutečný užitek 

- soustředit se na vývoj a vlastní výrobu produktu, k tomu zajistit zejména materiál a zvolit 

vhodné formy prodeje 

- uplatňovat nově vytvořenou hodnotu na trhu. 

 

Systém operativního řízení výroby v sobě zahrnuje subsystémy: 

• Operativní plánování 

• Operativní evidenci výroby 

• Metody řízení výrobního procesu 

• Metody řízení nákupu a zásob 

• Kontroling výroby a nákupu 

• Změnové řízení 

Všechny subsystémy probíhají v každé podnikové praxi paralelně.  

 

Operativní plánování probíhá v základních oblastech podílejících se bezprostředně 

na tvorbě výsledného produktu. Plány vycházejí z reálných zdrojů daného, maximálně roční-
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ho, období. Postupem času je soustava plánů zpřesňována, většinou od čtvrtletních přes mě-

síční po směnové. Vstupní informace jednotlivých operativních plánů na sebe musí navazovat 

a podmínky realizace konkrétních plánů musí být dosaženo za co nejlepších rozhodnutí. 

Všichni účastníci plánovacího a řídícího procesu musí být náležitě připraveni vytvářet bu-

doucnost svého podniku. Operativní plán se stává základním nástrojem operativního ma-

nagementu.  Management musí plánovat realisticky a stále dopředu. Zpětný pohled lze 

uplatňovat pouze při zjištěných odchylkách skutečnosti od plánu.  

 

Při vlastním plánování je třeba zajistit: 

• vazbu na dominantní úkoly strategického a taktického plánování 

• vzájemné odsouhlasování možných variant plánu všemi účastníky procesu 

• posouvání plánu vpřed podle krátkodobých období 

• uplatnění flexibilního přístupu elasticity plánovacího procesu 

• dostatečný prostor pro kontrolu a rozhodování o dalším postupu 

 

Operativní plánování musí být zabezpečeno správně nastaveným kontrolním sys-

témem, který má několik na sobě závislých funkcí: 

- funkci jištění 

- funkci korekce 

- funkci posouzení splnitelnosti plánu 

Kontrolní systém, v rámci celého podniku, musí, po celou dobu výroby, zjišťovat skutečná 

data, porovnávat plán a skutečnost a analyzovat odchylky. Toto je velice důležitá část vlastní-

ho plánování. 

 

Požadavky na operativní plánování: 

• obsahovat vazby na strategické a taktické plánování, jelikož je součástí plánovacího 

procesu podnikového managementu 

• vést k realizaci požadavků trhu na základě umění dynamicky se přizpůsobit měnícím 

se požadavkům 

• stanovit plánované úkoly a zajištění zdrojů, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivnost, 

jakost výroby a obrat kapitálu 

• koordinovat činnost všech oblastí řízení uvnitř firmy vytvořit pro ně úkoly, které se 

stanou základními ukazateli vnitropodnikového hospodaření 
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• určovat výrobní úkoly jednotlivým organizačním jednotkám a určovat zásady průběhu 

zakázek výrobou 

• specifikovat výrobní úkoly jako výrobu jednotlivých dílů v optimálním výrobním 

množství 

• zajistit lhůtovou návaznost výroby jednotlivých částí výrobků 

• určit konkrétní požadavky na zajištění materiálem, nástroji, výrobní kapacitou a pra-

covními silami 

• zajistit potřebu energií, měřící techniky, apod. 

V průběhu operativního plánování dochází k realizaci spojení dodavatelských a odběratel-

ských vztahů podniku. Proto v rámci každé firmy hovoříme o operativním plánování přede-

vším jako o plánování odbytu – výroby – zásobování. Výchozím je vždy plán odbytu, 

všechny operativní plány probíhají v bezprostřední návaznosti a představují soustavný proces 

vzájemného působení.  

 

Kritéria volby základního období operativního plánování: 

• na jaké období je podnik schopen specifikovat výrobní požadavky 

• délka průběžné doby výroby základních částí výrobku, případně možnost využití 

zásob nedokončené výroby 

• časová možnost pojednávání svých požadavků s dodavateli 

• charakter a typ výroby, její opakovanost, složitost výrobního programu, apod. 

Volbu základního plánovacího období při sestavení vnitropodnikového operativ-

ního plánování v žádném případě nemůže management podceňovat. Musí být přizpůsobena 

konkrétním podmínkám, neustále vyhodnocována a plánování zpřesňováno do kratších časo-

vých období. Čtvrtletní plánování je jedním z předpokladů hospodaření podniku a je zákla-

dem vyhodnocování činnosti vnitropodnikových útvarů, pracovních skupin i jednotlivých 

pracovníků. Operativní plán dovoluje rozpracování konkrétních úkolů na dílny, skupiny pra-

covišť a jednotlivá pracoviště. Umožňuje konkretizovat úkoly i pro ostatní složky zajišťující 

výrobu – úseky nákupu, výroby nástrojů a nářadí, hospodaření s energií, zajišťování výrob-

ních podkladů, atd. 

Management podniku se snaží využít v maximální míře takové metody, které mají 

vliv na lepší organizaci práce, efektivní řízení výrobního procesu, zajištění optimálního využi-

tí výrobních prostředků a pracovní síly a na dobré hospodaření s obratovým kapitálem. 

Všechno s cílem zajištění hospodárnosti a produktivity práce. Plán odbytu, plán výroby a plán 
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nákupu vycházejí z cílů, zásad a opatření daných soustavou plánů taktických a strategických. 

Musí umožnit kontrolu zcela konkrétních úkolů. Pomocí operativních plánů se hledají cesty 

ke zlepšení ekonomických výsledků všech podnikových činností a v konečném důsledku jsou 

managementem odhalovány rezervy a ztráty. V rámci operativního plánování je nutno mít 

přesné a úplné podklady, aby bylo možno provést rozbor plnění hospodářských ukazatelů za 

kratší časové období. Operativní plán je ve své podstatě soustava postupně zpřesňovaných 

plánů od výchozího období, většinou představující čtvrtletí, přes měsíc, týden až po den nebo 

směnu. Časové upřesňování operativního plánování se týká časové, věcné i prostorové stránky 

výrobního procesu, protože jde o upřesnění výrobních úkolů z hlediska vyráběných výrobků, 

upřesnění materiálového toku, a průběhu výrobního procesu vzhledem k ostatním pracoviš-

tím. 

Cílem řízení výrobního procesu je regulace, koordinace a kontrola průběhu výro-

by. V moderně řízeném podniku management představuje řízení společenského procesu, které 

se svém skutečném průběhu velice snadno odchyluje od žádoucího postupu i výsledku. Vy-

stupuje zde výrazně lidský činitel jak na pozici manažerů, tak na pozicích podřízených. 

Všichni jsou ve svých činnostech ovlivňováni novými stanovisky, ustálenými názory, osob-

ními zájmy a potřebami, zkušenostmi a předsudky, v neposlední řadě mezemi svých schop-

ností. 

Řízení je třeba chápat z hlediska jednotlivých řídících a organizačních stupňů: ve-

doucí výroby firmy, vedoucí závodu, vedoucí provozu, vedoucí dílny, atd. cílem manažera na 

každé uvedené úrovni je dosáhnout plnění plánu. Řešení zjištěných odchylek opatřeními 

k plnění stanovených cílů závisí na určených rozhodovacích pravomocech. viz [11] 
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        2.5.2. Strategický management 

Strategie je vymezena celkovým chováním podniku, jedná se o dlouhodobý pro-

gram a pojetí činnosti podniku a umístění zdrojů potřebných pro dosažení cílů. Strategický 

management má umožnit nynější i budoucí situaci a naznačit směr nejvhodnějšího vývoje 

organizace, vymezit strategickou vizi. Představuje souhrn aktivit, jejichž smyslem je získání 

informací nutných pro formování dlouhodobých cílů podniku. Jedná se o proces tvorby a rea-

lizace rozvojových záměrů dlouhodobější povahy, které mají zásadní význam ve vývoji říze-

ného objektu a jejichž uskutečněním získává řídící subjekt výhodu srovnání. 

Charakteristickým rysem strategického managementu je vysoký stupeň originality manažer-

ské práce. 

Rozeznáváme v podstatě dva druhy strategického řízení: 

• Pravé strategické řízení – je založeno na antagonistickém vztahu. Existovalo 

v počátcích vývoje tržních ekonomik, kdy postupně došlo k vytvoření oligopolní 

struktury ekonomiky a ta postupně přecházela do monopolní struktury. Monopolizace 

vede k deformování ekonomického života v důsledku poklesu zdravé motivace. Zá-

kladem pravého strategického řízení je dravá konkurence, úsilí získat komparativní 

efekt na úkor jiného subjektu, který svým konáním likviduji nebo pohlcuji. V tržních 

ekonomikách takové chování není trpěno, jsou přijímána opatření v podobě zákonných 

norem, které znemožňují pravé strategické řízení.  

• Nepravé strategické řízení – jeho podstatou je takové chování ekonomických subjek-

tů, kdy komparativní efekt je získán na základě toho, že jeden ekonomický subjekt 

funguje lépe než jiný. Konkurence se změnila na ekonomickou soutěž, kde je zákonem 

chráněno nekalé soupeření a praktiky monopolní ekonomiky. 

Strategické řízení je uskutečňováno prostřednictvím tvorby a realizace jednotli-

vých strategií. Strategie mohou představovat jednotlivé záměry co vyrábět, v jakém množství 

a kvalitě, kdy a pro koho, apod. Týkají se vývoje ekonomického organismu a jeho věcné 

stránky, nazýváme je věcnými strategiemi. Druhá podoba strategií je zaměřena tvorbu metod, 

nástrojů a opatření, jejichž pomocí jsou prosazovány věcné strategie. Tyto strategie jsou na-

zývány strategiemi řízení. Mezi oběma typy strategií existuje vzájemná vazba. 

Hlavním cílem strategického řízení je získání komparativního efektu. Dominantní 

postavení ve strategickém řízení mají proto strategie efektivnosti. Ve vnitřní struktuře efektu 

jsou zastoupeny dílčí efekty: 
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- efekt ekonomický, 

- efekt sociální, 

- efekt ekologický, 

- efekt politický, 

- efekt vojenský, 

- efekt etický, atd. 

Podle jednotlivých dílčích efektů pak můžeme tvořit strategii ekonomické efektivnosti, poli-

tické efektivnosti a další. Efektem rozumíme výsledek určité změny, který je výsledkem akce. 

V oblasti strategie ekonomické efektivnosti existují dvě základní strategie: 

• strategie cenová = strategie mimořádného efektu, mimořádný efekt plyne z pohybu 

ceny 

• strategie nákladová = strategie zvláštního efektu, zvláštní efekt plyne z úrovně nákladů 

a týká se komparativní výhody (absolutní zvláštní efekt) či nevýhody (relativní zvlášt-

ní efekt) 

Rozhodující role je přisuzována kvalifikaci lidí, formám dělby práce a vědě a technice. 

Implementace strategického řízení vyžaduje: 

- změnit strukturu v náplni činnosti managementu 

- významně posunout koncepční myšlení 

Strategické řízení představuje značný stupeň rizika a řešení strategických úloh se 

vyznačuje tvůrčími přístupy a osvojení si principů strategického řízení: myšlení ve variantách, 

respektování celosvětových souvislostí, interdisciplinární myšlení, koncentrace a agregace, 

syntéze exaktního a intuitivního myšlení, vědomí práce s rizikem, apod. V tradičním pojetí je 

konkurence chápána spíše jako boj, v novém jako spolupráce, která má pevný organizačně 

právní rámec a přináší řadu výhod. Nejdůležitějšími výhodami jsou: možnost využití úspor 

z rozsahu, snížení rizika a sdílení nákladů, snížení nákladů vstupu na trh nebo do odvětví, 

usnadnění řízení za rizika a nejistoty, vzájemné učení se od konkurence, usnadnění dalších 

smluv o budoucím spojení.  

Strategické řízení, formování strategií a jejich implementace bývají spojovány 

s podnikatelskými aktivitami, avšak své místo mají i u neziskových organizací. viz [13] 

Většina autorů se přiklání k následujícímu vymezení strategického cyklu: 
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              2.5.2.1. Stanovení základních premis funkce organizace 

Každý podnik by měl mít jasnou představu, proč funguje a na základě toho vyme-

zit své poslání a postoje vůči třem základním faktorům – produkt, profit, personál. Vlastní 

formulace by měla být srozumitelná, zapamatovatelná a s vymezením odpovědnosti podniku 

vůči vlastníkům, pracovníkům, obchodním partnerům (zákazníci, dodavatelé) a okolí (vztah 

k životnímu prostředí, k regionu). Poslání má dvě základní funkce: 

- stanovit obecnou představu, kam podnik míří a čeho chce dosáhnout, 

- sjednotit chování všech částí podniku při realizaci jakýchkoli úkolů. 

 

 Poslání má být základem pro určení dlouhodobých priorit fungování podniku a 

zároveň má plnit funkci nástroje řízení. Součástí poslání bývají i etické kodexy. 

Některé podniky vymezují kromě posláni i svoji vizi. Ta souvisí spíše se způso-

bem chování a vyjadřuje představu nějakého budoucího stavu týkajícího se konkrétního prvku 

podniku. Poslání i vize mají nadčasový charakter, přesto je lze měnit s měnícími se podmín-

kami, ve kterých podnik funguje. 

 

              2.5.2.2. Situační analýzy 

Provádějí se vzhledem k prostředí, v němž podnik existuje a také vzhledem 

ke strategickým možnostem a kompetencím podniku. Pomáhají vysledovat a odhalit dlouho-

dobé trendy, vyvarovat se minulých chyb a využít předchozí úspěchy. Strategické postavení 

podniku lze definovat na základě analýzy konkurenčního okolí podniku a makrookolí. Úspěš-

nost budované strategie závisí i na strategických možnostech samotného podniku, k čemuž se 

používá vnitřní strategická analýza organizace. Součástí situační analýzy je převedení přehle-

du výsledků analýz do podoby kritických a klíčových faktorů úspěchu. Klíčové faktory 

umožní podniku expandovat na světové trhy, zvláště pak na trhy EU. 

              2.5.2.3. Určení strategie 

Strategie bývá většinou formována týmově a spolupracují na ní vrcholoví manaže-

ři se statutárními orgány. Na základě provedených analýz a z nich získaných výsledků tým 

formuluje strategické záměry a strategie. Východiskem pro určení strategických záměrů je 

vymezení strategického období, přičemž musí být respektováno poslání, vize a etický kodex 

podniku. Management musí také vyjasnit způsoby uskutečnění strategií. Při určování strate-
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gických záměrů je nutno určit strategické předpoklady – představa o nových trzích, předpo-

věď budoucího chování prostředí, apod. Každou strategii lze ještě rozpracovat do dílčích stra-

tegií a sledovat výstupy. Správné vyhodnocení strategických záměrů a výběr vhodných 

strategií má závažné důsledky pro celou existenci firmy. Při vlastním vyhodnocování bývají 

většinou použita jako kritéria: nároky na financování, výnosové předpoklady, růstové mož-

nosti a riziko variant. V dnešní době má šanci na úspěch pouze dobře formulovaná strategická 

koncepce postavená na správně definované konkurenční výhodě a opírající se o fundovaný 

management. 

              2.5.2.4. Realizace strategií 

Závěry obsažené ve strategiích se realizují postupně ve formě kaskády plánů nebo 

pomocí vybraných průlomových úkolů. V obou případech je třeba usilovat o konkretizaci 

úkolů obsažených ve strategii do podoby věcných cílů s přesným vymezením zdrojů, termínů 

a odpovědnosti. Strategie se realizují většinou několik let, což v důsledku znamená, že ne 

všechny záměry a předpoklady zůstanou za celé období v nezměněné podobě. 

 

              2.5.2.5. Kontrola plnění strategických záměrů 

Důležitým krokem je pravidelné sledování průběhu realizace strategie, jehož 

smyslem je zjistit zejména: 

- zda vývoj trhu, zákazníků a konkurence odpovídá uvažovaným předpokladům, 

- zda vývoj podmínek a zdrojů je v souladu s předpoklady, 

- zda je ve sledovaných oblastech dosahováno adekvátního podílu dílčích cílů, 

- zda nedochází k výrazným anomáliím prostředí, vnitřních podmínek apod. 

Kontrola může mít charakter controllingu, interního auditu a systému včasného varování. Stav 

realizace strategií bývá předmětem jednání ve vrcholovém vedení ve čtvrtletních nebo polo-

letních cyklech. Poté nastupuje aktualizace dosavadní strategie, tzn. korekce nebo změny stra-

tegických záměrů či dílčích strategií.  

 

Strategický management a strategie jsou velmi důležitými prostředky pro utvoření 

představy o budoucím vývoji a zajištění prosperity podniku. Důležitá je pravidelnost vyhod-

nocování a kontroly a s tím související prověřování a aktualizace strategických záměrů.  
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3. Charakteristika tiskárny Finidr, spol. s r.o.  

Tiskárna Finidr byla založena v roce 1994 a v červnu téhož roku začala tisknout 

a dodávat zákazníkům první publikace. Od začátku činnosti značnou část produkce exporto-

vala do Polska a Německa. Po prvním roce fungování pracovalo ve Finidru 22 pracovníků. 

V roce 1995 se tiskárna postupně rozšiřovala. Ploché ofsetové tiskové stroje do-

plnil starší ofsetový rotační tiskový stroj, který výrazně posílil kapacitu tiskárny v nenároč-

ném černobílém tisku. V stejném roce firma pořídila také nový tiskový pětibarevný stroj, 

který umožnil zdvojnásobit kapacitu barevného tisku. Na konci roku 1995 pracovalo v tiskár-

ně již 58 lidí 

Veškeré výrobní zařízení instalované v Českém Těšíně se využívalo nejméně na 

dvě směny, tiskové stroje pak většinou na třísměnný provoz. S dalším nárůstem výroby musel 

na zakázkách Finidr podstatně spolupracovat s dalšími partnery z celé Moravy. Kvůli vyso-

kým nákladům na kooperaci a velké nespolehlivosti subdodavatelských firem si Finidr 

v únoru 1996 pronajal knihvazárnu v ulici Výškovická v Ostravě, kterou později odkoupil. 

Pořízením kompletního knihařského vybavení se uzavřel výrobní cyklus tiskárny, a tím se 

vytvořily předpoklady pro postupnou minimalizaci subdodávek, s nimiž nebyli zákazníci spo-

kojeni. 

Na konci roku 1997 se privatizoval areál vojenského opravárenského závodu v 

Českém Těšíně, jehož část pak tiskárna Finidr odkoupila od nových majitelů a v roce 1998 po 

provedených stavebních úpravách se obě části tiskárny přestěhovaly z pronajatých prostorů do 

nově upravených hal. Celkové prostory tiskárny představovaly v té době více jak 7000 m². 

Rok 1999 proběhl ve znamení stabilizace společnosti. 

V následujícím roce 2000 posunula významná investice tiskárnu mezi největší 

společnosti v tomto oboru. Pořízený archový tiskový stroj Heidelberg Speedmaster CD102 

patří mezi nejmodernější tiskové stroje na světě. Mimořádná kvalita tisku umožnila oslovit 

další zákazníky, jejichž nároky na kvalitu do té doby nebylo možné uspokojit. 

V roce 2001 investovala tiskárna do modernizace knihárny a instalovala novou 

linku pro lepení měkké vazby i bloků pro tuhou vazbu Wohlenberg Master 7000 on-line 

v propojení s trojřezem. To umožnilo používat nejnovější technologie a způsoby lepení. Rov-
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něž byl zaveden, společně s firmou ITeuro, celopodnikový informační systém INFOR ERP 

SyteLine s podporou pokročilého kapacitního plánování zakázek APS. 

V roce 2002 koupil Finidr od správce konkursní podstaty aktiva tiskáren Vimperk 

a.s.. Technologie plně odpovídá zaměření Finidru: ve  Vimperku byly starší tiskové stroje a 

plně vybavená moderní knihařská linka na vazbu V8. Vzhledem k tomu, že tiskové stroje ve 

Vimperku již nesplňovaly nároky na kvalitu, kterou požadují zákazníci při tisku přebalů a 

potahů knih, byl v říjnu 2002 instalován v Českém Těšíně nový tiskový stroj Heidelberg Spe-

edmaster SM 72. Ten tiskl přebaly a potahy v prvotřídní kvalitě jak pro Český Těšín, tak i pro 

tiskárnu ve Vimperku. Po ročním provozu závodu ve Vimperku vyhodnotilo vedení společ-

nosti ekonomické ukazatele a rozhodlo se centralizovat provoz závodů Vimperk a Český Tě-

šín. V rekordně krátkém čase byla postavena nová výrobní hala, jež navázala na stávající halu 

tiskárny v Českém Těšíně a na konci roku 2003 bylo zahájeno stěhování výrobního parku. 

Zároveň byl na konci roku 2003 pořízen další moderní tiskový stroj Heidelberg SM 102, jež 

umožnil další zvýšení tiskové kapacity. 

Začátek roku 2004 byl ve znamení rozjezdu výroby na zařízeních, přesunutých ze 

závodu Vimperk. V květnu tiskárna pořídila čtvrtý stroj Heidelberg CD 102, čímž sjednotila 

své vybavení plochými tiskovými stroji a zlepšila vzájemnou nahraditelnost personálu v této 

části provozu. V průběhu roku 2004 začala společnost Finidr pracovat na vlastním systému 

kvality ve spolupráci s externí firmou a zavádět nové principy, které vedly k dalšímu zvyšo-

vání kvality a produktivity. 

Rok 2005 byl rokem konsolidace a příprav na další rozvoj společnosti. Ovšem 

i v tomto roce se společnost dále rozvíjela po technologické stránce - pořídila špičkové CTP 

zařízení Heidelberg, které výrazně posunulo kvalitu přípravy tisku. Zároveň management spo-

lečnosti vytvořil v průběhu roku dlouhodobou strategii, kterou tiskárna začala naplňovat od 

roku 2006. 

V roce 2006 zahájil Finidr výstavbu další moderní haly o rozloze 4000 m², která 

svou plochou umožní postupně až zdvojnásobit kapacitu výroby. Současně doplnil technologii 

o nový osmibarevný tiskový stroj Heidelberg SM 102 a novou knihařskou linku pro zavěšo-

vání pevné vazby V8 od firmy Kolbus, díky kterým může kvalitou konkurovat nejmoderněj-

ším tiskárnám v celé Evropě. 
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Investice do strojního vybavení pokračovaly i v roce 2007. Příkladem je nákup 

nové klížící linky Kolbus, která zvládne za hodinu zpracovat až 12 000 kusů brožur či 8000 

knižních bloků. Nová linka zvýšila nejen kvalitu vyráběných knih, ale i výrobní kapacity a 

umožnila nabídnout zákazníkům nové typy netradičních vazeb (otabind, švýcarská brožura). 

Přínosem pro zákazníky bylo bezpochyby i rozšíření kapacity o další šičku Astonic 180, která 

zvládá zpracovat 180 knižních složek za minutu. Nový automat na výrobu knižních desek 

Kolbus DA 270 umožnil rozšířit sortiment o desky z tenké lepenky a kulaté rohy. V roce 2007 

se přehoupli přes hranici sto miliontého výtisku knihy za dobu existence firmy. 

V roce 2008 Finidr pokračoval v modernizaci strojního vybavení tiskárny. Pořídil 

tiskový systém VariQuik - speciální rotačku, která je koncipována pro knižní výrobu. Va-

riQuick umožňuje tisk různých formátů s mnohem menším odpadem papíru a on-line skládání 

tiskových archů až po 40 stránkách. V rámci Color managementu byl pořízen Upgrade Soft-

ware pro ploché tiskové stroje umožňující snadnější a přesnější vyhodnocení tisku vůči normě 

12647-2.  

V roce 2009 zlepšili v tiskárně řadu postupů, nastavili procesy tak, aby vedly ke 

zvýšení efektivity. Díky těmto krokům dosáhli opět lepších výsledků. I přes celosvětovou 

krizi splnili plánovaný zisk, ačkoli konkurenční tiskárny nevykazovaly ani pozitivní provozní 

zisk. Omezili produkci nízkoziskových knih společně s redukcí spolupráce se zákazníky, je-

jichž platební morálka se zhoršila a pro tiskárnu představují značné riziko. Zároveň se podaři-

lo získat mnoho nových zákazníků a u těch stávajících navýšit objem produkce. V letních 

měsících byl nainstalován thermofoliový stroj SBG, který umí razit jak horkou fólii tak i sle-

poražbu. Konstrukce stroje cylindrická, to znamená, že razící matrice se pohybuje ve vodo-

rovném směru, kdežto papír se otáčí na válci. To umožňuje razit obálky pro měkkou vazbu a 

přebaly pro knihy ve vazbě pevné. 

Ryze česká firma vyrostla v pronajatých prostorách bez účasti zahraničního kapi-

tálu. V současnosti je Finidr největším tuzemským producentem knih, každý sedmý výtisk 

nyní pochází z jeho hal. V roce 2010 firma vyrobila 14 milionů knih, přičemž dvě třetiny 

produkce vyvezla do zahraničí. Zákazníky má Finidr nejen v řadě zemí Evropy, ale i v zámo-

ří. Celková výroba od založení společnosti již přesáhla sto milionů publikací.  

Svým zákazníkům na webových stránkách nabízejí celou škálu produktů. Zabýva-

jí se nejen tiskem, ale i knihařským zpracováním. Tisk můžeme rozdělit na archový, rotační, 

černobílý a barevný. Knihařinu pak dělíme na V2 – měkká a V8 – tvrdá. Dodavatelem tisko-
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vých strojů je firma Heidelberg, která je světovou špičkou ve výrobě tiskových strojů a od níž 

už nyní má Finidr čtyři tiskové stroje. V oblasti knihařského zpracování byla vybrána firma 

Kolbus, která je také celosvětovým leadrem ve svém oboru. Možnosti skladování jsou ome-

zené a také vyrábět knihy na sklad není rentabilní. Podnik se orientuje na rychlou průběžnou 

dobu: časy versus produkty. viz [16] 
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4. Analýza používaných metod řízení a dosahované 

výsledky 

Současný management tiskárny Finidr využívá k dosažení stanovených cílů (zvý-

šení pružnosti, eleminaci prostojů, zkrácení dodacích lhůt, zkrácení průběžné doby výroby, 

zvýšení kvality) zejména metody SMED, LEAN a 5S. Strategickým cílem je osvojit si štíhlé 

pracoviště, jelikož u konkurence je štíhlost již standardem. Vedení podniku klade důraz na 

dostupnost informací pro své pracovníky. Každoročně jsou zaměstnanci seznámeni s vizí fir-

my a dílčími cíli. Zaměstnanci se zúčastňují prezentací, kde jsou zhodnoceny dosavadní kroky 

a vysvětleno, k čemu firma směřuje - k odstranění veškerých forem plýtvání pomocí metod 

štíhlé výroby.  

Hlavní formy plýtvání ve výrobě představují: 

• Nadvýroba – vyrábí se příliš mnoho nebo příliš brzo - tisk zakázky 2 týdny dopředu 

• Zbytečný pohyb - ten, který nepřidává hodnotu – hledání vozíku, papíru 

• Zásoby - ty, které přesahují minimum potřebné na splnění výrobních úloh – fasování 

nadbytečného množství barev a čističů 

• Čekání – na součástky, dovoz papíru, informace nebo skončení strojového cyklu 

• Nadbytečná práce – nad rámec definované specifikace – někdy zbytečný tisk navíc 

• Doprava – každá nadbytečná doprava a manipulace – nic nemá své určené místo 

• Opravování – odstraňování nekvality –lidský faktor, špatně připravená zakázka,chyba 

zákazníka 

• Nevyužité schopnosti pracovníků  

 

 

 



 

     4.1. Štíhlé pracoviště

 Základním stavebním kamenem štíhlé výroby je filozofie, která usiluje o zkrácení 

času mezi zákazníkem a dodavatelem

procesu od objednávky zákazníka po dodávku produktu je 95 % pr

štíhlém procesu je čas značně zredukovaný a plýtvání odpadá. 

problémy a nutnost jejich řešení. P

pouze zmetky. Po analýze bylo zjišt

šit jmenovitě: nestabilní procesy, 

pu a výroby, nedostatečná kontrola, absence spojená s

kapacity a dlouhé časy seřizování stroj

Peníze jako hodnot

chování vysoké kvality a celkové do

sjednání dalšího obchodu a v neposlední 

minaci plýtvání, což je základním p

Obr. 4.1. 

Management shrnul postup tvorby standardu pracovišt

nance:  

• Vytřiď – účelem kroku je odd
ré můžou být odstraně
odstraněny. Také je třeba
ných položek. Položky byly rozd

Štíhlé pracoviště nebo-li metoda 5S 

Základním stavebním kamenem štíhlé výroby je filozofie, která usiluje o zkrácení 

dodavatelem, eliminací plýtvání v řetězci mezi nimi. V

procesu od objednávky zákazníka po dodávku produktu je 95 % průběžné doby plýtváním. 

č ě zredukovaný a plýtvání odpadá. Eliminací plýtvání jsou odkryty 

řešení. Před nastolením metody, byly jako plýtvání ozna

. Po analýze bylo zjištěno, že je příkladů plýtvání mnohem více a je 

: nestabilní procesy, čekání na materiál, prostoje strojů, špatná 

čná kontrola, absence spojená s nízkou disciplinou, nevyvážené 

řizování strojů.   

hodnota, u zákazníka představují požadavek na nízkou cenu, p

chování vysoké kvality a celkové dostupnosti, pro podnik představují míru zisku, možnost 

neposlední řadě růst. Metoda 5S shrnuje základní kroky pro el

ním předpokladem pro zlepšování, viz Obr. 4.1..

stup tvorby standardu pracoviště do několika požadavk

elem kroku je oddělit od sebe položky, které musí na pracovišti
žou být odstraněny (hledání alternativních skladovacích míst) a které musí být 

třeba definovat míru pro zabránění opětovné akumulace nepot
Položky byly rozděleny podle Paretova pravidla na: 
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týdenně nebo měsíčně – používané spíše výjimečně.  Kritériem pro třídění byla priori-
ta, četnost použití a rozhodnutí jak skladovat, viz Tab. 4.1..  

Tab. 4.1. 

PRIORITA ČETNOST POUŽITÍ JAK SKLADOVAT 
      
Nízká méně než 1 za rok odstranit 
  několikrát za rok vzdálený sklad 
      
Střední 1 za 2 - 6 měsíců na dílně 
  1 za měsíc blízko místa použití 
  1 za týden v dohledu 
      
Vysoká 1 za den na pracovišti 
  1 za hodinu nesené 
      
 

• Vizualizuj – barevně a přehledně označ pracoviště i nástroje 

• Čisti – měj své pracoviště i své nástroje vyčištěné, udržuj na něm pořádek 

• Vytvoř standard pracoviště – všechna podobná pracovní místa musí vypadat podobně 

• Zlepšuj – navrhuj neustálé zlepšování 

Tímto budou odstraněny základní formy plýtvání. Postupným uplatňováním všech uvedených 

kroků získáme pracoviště, které je uspořádané v souladu s požadavkem pracovníků. Na pra-

covišti se nacházejí jen ty předměty, které přidávají hodnotu výslednému produktu.  

Základními přínosy pro pracoviště se má stát: 

- odstranění hledání předmětů,  

- méně zbytečných kroků,  

- pořádek a čistota na pracovišti,  

- vytvoření systému pořádku na čistoty na všech pracovištích.  

Vyvstal jediný negativní problém – udržování viditelnosti barevných čar – což je práce navíc. 

 

        4.1.1. Zhodnocení dosavadních kroků při realizaci metody 5S 

Pouhým striktním dodržováním prvního kroku – vytřiď –z pracoviště 2 bylo od-

straněno 15 % z celkového počtu položek, na pracovišti 5 bylo odstraněno 16 % z celkového 

počtu položek, na pracovišti 1 bylo odstraněno 21 % z celkového počtu položek, na pracovišti 

4 bylo odstraněno 20 % z celkového počtu položek, na pracovišti 8 bylo odstraněno 25 % 

z celkového počtu položek. Celý úsek se stal jednoznačně štíhlejší. 
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Ve druhém kroku – vizualizuj  - byly vytvořeny horizontální a vertikální popisy a 

dále bylo pracoviště graficky rozvrženo (layout). Pracoviště se stalo přehlednější.  

Realizací dalších kroků – čisti a vytvoř standard pracoviště – společně bylo fyzic-

ky pracoviště vyčištěno a byly vytvořeny standardy čištění pro pravidelný úklid. Byly vytvo-

řeny přesné harmonogramy a návody úklidu pracoviště, vymezen potřebný čas, určeny 

odpovědné osoby, kontrolní pracovníci a termíny provádění.  Pracoviště se stalo čisté. Po 

standardizaci následoval nejtěžší krok – udržení stávajícího stavu a posléze jeho zlepšení. 

Managementu se podařilo získat zaměstnance pro novou metodu. Podíleli na se provádění 

všech kroků, přinášeli také vlastní zkušenosti a nápady a přispívali ke zlepšování realizované 

metody 5S. Završením snah byl protokol o auditu a formuláře k pravidelným auditům indivi-

duálních kroků na pracovišti.  

 

        4.1.2. Přehled úspor na pracovišti  

a) číslo 2 

Odbourání prostojů s ohledem na hledání paletovacího vozíku, hledání kde je navezen papír a 

vymezení prostoru pro hotovu produkci.  

Změnou layoutu chodníků a knihárenské řezačky, byl nalezen prostor pro 15 paletovacích 

míst s hotovou produkcí. 

Odvozem grafáku, razičky a změnou layoutu chodníků, byl nalezen prostor pro 15 paletova-

cích míst s čistým papírem. 

V rámci BOZP byly přemostěny kabely elektrického vedení. 

Definován prostor pro palety s rozjezdy na pracoviště č. 2 a 5, a tím uvolnění potřebného pro-

storu pro návoz papíru (ušetření dalších 10 paletovacích míst). 

b) číslo 5 

Odbourání prostojů s ohledem na hledání paletovacího vozíku, hledání kde je navezen papír a 

vymezení prostoru pro hotovu produkci.  

Nalezení prostoru pro 4 paletovací místa s čistým papírem. 

V rámci BOZP byl upraven hygienický koutek (nasazen kryt proti rozstřikující se vodě). 

Definován prostor pro palety s rozjezdy na pracoviště č. 5, a tím uvolnění potřebného prostoru 

pro návoz papíru (ušetření dalších 5 paletovacích míst). 

Definování 6 paletovacích míst s přerušenou zakázkou a tím uvolnění prostoru pro návoz pa-

píru a jeho nehledání. 



30 

 

Definování 3  míst pro uložení režijního materiálu, prázdných palet, rozbitých palet, a tím 

uvolnění dalšího prostoru pro návoz papíru. 

Celkovým reálným přínosem bylo hlavně odbourání prostojů, nalezení prostoru pro nejméně 

55 paletovacích míst, snížení pravděpodobnosti pracovních úrazů, nevyřazení strojů z provo-

zu a zprovoznění počítače.  

 

Obr.4.2.: Před realizací metody 5S 

 

 

Obr. 4.3.. Po realizaci metody 5S 
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Obr.4.4.: Před realizací metody 5S: 

 

 

 

 

Obr.4.5.: Po realizaci metody 5S: 
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Přínos realizované metody 5S je nesporný a mnohem vyšší než vynaložené nákla-

dy. Vyčíslení všech úspor však není jednoduché. Zaměstnanci získali čistší a příjemnější pra-

covní prostředí, zvýšila se bezpečnost práce na pracovištích a v nemalé míře došlo k úspoře 

místa. Nedávnou, nyní však již minulou a stávající situaci dokumentují výše umístěné obráz-

ky, viz Obr. 4.2. až 4.5.. Aniž bych je třeba blíže komentovala, každému je jasné, že i malič-

kosti přispěly ke zlepšení pořádku na pracovištích. 

  



33 

 

     4.2. Projekt SMED 

Projekt byl realizován prostřednictvím projektového týmu s cílem uplatnění filo-

zofie firmy na zavedení štíhlé výroby a uplatnění metody SMED. Úkolem projektového týmu 

bylo zjistit vliv seřízení zařízení na pružnost výroby v souladu s požadavky zákazníka a poža-

davky na výrobu.  

Zákazníci požadují: 

- vysokou variabilitu výrobků 

- nízké náklady 

- nízkou sériovost výrobků 

- výrobu v co nejkratším čase 

- vysokou spolehlivost a kvalitu 

 Požadavky na výrobu: 

- rozšířit rozmanitost výrobků a rozsah servisu 

- vysoké vytížení zařízení (minimální prostoje) 

- krátký čas na přestavení zařízení na výrobu jiného typu výrobku (jednoduché a co nejkratší 

seřízení zařízení) 

- redukce všech znaků nekvality 

- produkce štíhlé výroby 

 

        4.2.1. Definice seřízení a plýtvání 

Seřízením rozumíme čas od ukončení výroby posledního kusu, potřebný na od-

stranění starého nářadí a přípravků, nastavení nových, plus zkušební chody pro výrobu první-

ho dobrého kusu. Po ukončení tisku posledního archu nastává seřízení: vyměnit papír a barvy, 

nastavit nový formát, zkušební tisk, vložení korekce, zkušební tisk, doladění, ukončení tisku 

prvního dobrého archu, kontrola prvního kusu. Čas seřízení obsahuje čas výroby a nastavení 

až po vytištění prvního dobrého archu. Když je první dobrý kus vytištěn bez potřeby dalšího 

nastavení (doladění), počítá se čas výroby prvního kusu jako operační čas.  

V průběhu seřízení dochází k viditelnému plýtvání vlivem: hledání papíru a desek, 

dovozu papíru a nástrojů, čekání na papír, chybějících standard, nedostatečného plánování, 

špatné kalibrace hodnot, chybějícího nářadí. Důkladnou analýzou bylo zjištěno další plýtvání 

při seřizování, ke kterému docházelo při: 
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- přípravě na směnu - doprava nástrojů po zastavení stroje, zbytečné pohyby 

- montáži a demontáži – hledání součástek a nástrojů, pozorování práce jiného pracovníka 

- seřizování, nastavování polohy a zkoušky – vícenásobné dolaďování nepřesností 

- čekání na zahájení výroby – čekání na nahřátí nástroje, dlouhé čekání na „uvolnění“ seříze-

ného stroje do výroby 

 

Redukce dlouhých seřizovacích časů může znamenat značnou redukci výrobních 

nákladů.  Krátké časy seřízení jsou podmínkou uplatnění malých výrobních dávek, které za-

jišťují krátké průběžné doby výrobků. Dlouhý čas na seřízení způsobuje dvojnásobné problé-

my: jednak zvyšuje čas čekání dávky na zpracování a také spotřebovává kritické kapacity 

s ohledem na čekání dávky. Dlouhé seřizovací časy jsou jedním z faktorů, které ovlivňují do-

stupnost strojů a zařízení. 

Dlouhé a časté seřízení s sebou nese vysoké náklady. To má za následek podstatné 

nevýhody: 

- vyžadují velké výrobní série, které znemožňují rychlou reakci na požadavky zákazníků; 

- velké výrobní dávky vedou ke značným zásobám materiálu, rozpracované výroby i hotových 

výrobků; 

- velké zásoby vyžadují prostor ve výrobě i ve skladě, lidi a zařízení pro manipulaci a trans-

port, uskladnění, vyskladnění a rozdělování; 

- podnik musí platit za pasivní zásoby a úroky z vázaného kapitálu. 

Redukce se nemůže pouze omezit na zkracování časů seřízení ve výrobě, ale musí zahrnovat i 

oblasti administrativy, obchodu, atd..  Redukce se týká času přípravy celé zakázky a jejich 

jednotlivých komponentů.   

 

V podniku byl používán tradiční přístup k seřízení: 

- strojníci vykonávají seřízení různě, v závislosti na svých zkušenostech 

- druhá směna není spokojena se seřízením na první směně 

- nikdo neseřizuje stejným způsobem 

Projektový tým navrhl nový přístup k seřizování: 

- pro seřizování je popsaný detailní standardní postup 

- na standardním postupu se dohodne více strojníků z různých směn 

- každý strojník bude vykonávat seřízení stejně podle nastaveného postupu 

- každý strojník bude vykonávat seřízení v přibližně stejné délce 
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- čas potřebný k seřízení se bude zkracovat 

 

        4.2.2. Analýza seřizování 

Celý nový postup vychází z důkladné analýzy seřízení, která se vykonává větši-

nou pozorováním přímo na pracovišti. Radikální zkracování časů na seřízení z několika hodin 

na několik minut bud dosaženo postupnou změnou organizace seřízení, standardizací postupu 

seřízení, tréninkem týmu zaměstnanců a speciálními pomůckami i technickými úpravami stro-

je.  

Používáním metody SMED se budou všichni snažit převést co nejvíce interních 

činností (činnosti, které je možné vykonávat pouze při zastavení stroje) na činnosti externí 

(činnosti, které je možné vykonávat během chodu stroje). Časy činností seřizování, které se 

musí vykonávat na stroji během jeho odstavení jsou neproduktivní, z hlediska výroby jsou 

tyto časy prostoji. Příkladem interních činností je automatické mytí, ruční mytí nebo výměna 

gum. Externí činnosti seřizování se mohou vykonávat během produkce stroje, mimo stroj, bez 

odstávky zařízení. V čase vykonávání externí činnosti zařízení dále pracuje, to znamená je 

produktivní. Tento čas není z hlediska výroby prostojem. Příkladem externích činností je pří-

prava potřebného nářadí na seřizování, příprava pomůcek na čištění či dovoz papíru ze skladu 

ke stroji.  

 

Metoda rychlého seřízení SMED bude využívat 6 technik seřízení: 

• Standardizovat akce interního a externího seřízení 

• Standardizovat stroje, nástroje, přípravky 

• Využít rychloupínače 

• Využít doplňkové nástroje, které budou zařazené v přípravku a s ním jsou vložené do 

stroje 

• Vytvořit multipersonální seřizovací skupiny 

• Automatizovat proces seřízení 

 

  

 

 

 



 

 

Mezi pomůcky ke zkrácení seř

a) různé druhy šroubů 

 

 

b) seřizovací nástroje   

 

 

 

Jedním z nástrojů, které byly použity p

který ukazoval pohyb pracovník

velkých strojích, při větším poč

 

        4.2.3. Postup a trénink se

Navržený postup lze shrnout do n

              4.2.3.1. Identifikace úzkého místa

V počáteční fázi byla 

úzká místa. Odstraněním úzkých míst se zkrátí doba výroby kone

cky ke zkrácení seřízení můžeme zařadit: 

 

    c)  

              

, které byly použity při zavádění metody SMED byl špagetový diagram, 

který ukazoval pohyb pracovníků při seřizování. Používá se převážně při vě

tším počtu pracovníků.  

Postup a trénink seřizování 

Navržený postup lze shrnout do několika bodů: 

dentifikace úzkého místa 

ní fázi byla analýzou současného stavu ve výrobě i údržb

ním úzkých míst se zkrátí doba výroby konečného produktu. 
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metody SMED byl špagetový diagram, 

ři větším seřízení a na 

ě i údržbě vytipována 

ného produktu. Odstávky 
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strojů v důsledku poruch jsou nákladné z hlediska nákladů na provedení opravy a použité ná-

hradní díly, ztrátovou položkou je i neproduktivní čas, kdy je stroj odstaven.  

              4.2.3.2. Vyhotovení videa  

Pracovníci natáčeli každou operaci seřizování s hlasitým komentářem. Byly na-

hrávány jednotlivé činnosti a pohyby seřizovače tak, aby lehce indetifikovatelné a  srozumi-

telné při analýze všem členům týmu.  

              4.2.3.3. Analýza videa  

Videosnímky byly podrobeny důkladné analýze. V průběhu tohoto byly zapsány 

všechny činnosti do připraveného formuláře pro metodu SMED, viz Příloha č. 1. U každé 

činnosti byl pořízen snímek pracovního postupu seřizování, důležitými ukazateli byla délka 

trvání, počet pracovníků a potenciální rozdělení na interní a externí činnosti.   

              4.2.3.4. Vlastní realizace metody SMED  

Každý snímek pracovního postupu seřizování byl v týmu důkladně zkontrolován. 

Byly identifikovány příležitosti ke zlepšování:  interní versus externí; přidaná hodnota versus 

plýtvání; normální stavy versus abnormální; sedm druhů plýtvání; čas strojový, manuální, 

chůze, čekání. Projektový tým se podílel na tvorbě nápravných opatření. 

              4.2.3.5. Vykonání nápravných opatření a ověření postupu v praxi  

Vyvstala řada otázek pro optimalizaci činností seřízení: zda je rozdělení na externí 

a interní činnosti správné, jaká opatření jsou potřebná na zkrácení interní činnosti a případné 

přesunutí na externí, jaké opatření je potřebné pro zkrácení nebo zrušení činnosti, zda je čin-

nost pojmenovaná správně po odborné stránce. Tým vytvořil katalog nápravných opatření: 
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              4.2.3.6. Trénink seřizování   

Dotčení zaměstnanci se museli podrobit tréninku, kde si osvojili optimalizaci pra-

covního postupu. Projektový tým musel stanovit měřitelný a dosažitelný cíl tréninku, určit typ 

seřízení (bylo doporučeno nejsložitější seřízení na zařízení), zabezpečit zdroje pro vykonání 

tréninku (odstavení zařízení, sestavení tréninkového týmu, nástroje, nářadí, pomůcky, školící 

místnost a školící pomůcky), vypracovat harmonogram tréninku a připravit pracoviště. Tré-

ninkové týmy byly sestaveny z maximálně dvanácti pracovníků – seřizovači, zástupce me-

chanické údržby, zástupce elektrické údržby, technolog, mistr výroby, trenér. V rámci týmu 

byli pracovníci přirozenou cestou rozděleni na aktivní členy (přímo vykonávají během trénin-

ku seřízení stroje) a pasivní členy (během tréninku pozorují proces seřízení stroje). Osvědčily 

se dva způsoby vykonávání tréninku seřízení stroje: trénink lze vykonávat během chodu zaří-

zení nebo během plánované odstávky. Během chodu zařízení je čas vhodný na výměnu vstup-

ního materiálu, nářadí, lehce vyměnitelných dílů stroje, nástrojů – tzv. jednoduché seřízení. 

Čas seřízení bude do 30 minut a interval seřízení minimálně dvakrát za směnu. Během pláno-

vané odstávky zařízení je čas vhodný pro výměnu forem, nářadí, dílů stroje – tzv. složité seří-

zení. Čas seřízení bude od 30 minut a interval seřízení maximálně jednou za směnu.  

 

1) Trénink pro seřízení stroje během plánované odstávky 

Uvedený trénink začínal přípravou a organizací ze strany týmu, následovala pre-

zentace návrhu pracovních postupů a poté samotný trénink (vykonání seřízení; snímek seříze-

ní s popisem činnosti, času a nedostatků; zaznamenání organizace práce). Dovršením každého 

kola tréninku byl workshop, který poskytoval zpětnou vazbu seřizovači, byla generována 

opatření pro zlepšení procesu seřízení a pro zlepšení organizace práce. V průběhu tréninku se 

zlepšila zručnost pracovníků a současně byla snížena pracnost seřízení stroje.   

Každý člen tréninkového týmu měl přesně určenou roli a s ní spojené úlohy bě-

hem tréninku a během workshopu.  

Aktivní seřizovač – během tréninku vykonává seřízení podle přijatého pracovního 

postupu a nápravných opatření; během workshopu aktivně poslouchá zpětnou vazbu od členů 

týmu, odůvodňuje jim zpětnou vazbu a navrhuje zlepšení procesu seřízení organizaci práce. 

Pasivní seřizovač -  během tréninku snímkuje seřízení (činnosti, měření času, za-

znamenávání nedostatků), aktivnímu seřizovači poskytuje instruktáž podle přijatého pracov-
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ního postupu; během workshopu poskytuje aktivnímu seřizovači zpětnou vazbu a navrhuje 

zlepšení procesu seřízení organizaci práce. 

Trenér - moderuje trénink a měří celkový čas; během workshopu vede diskusi 

(otevření, stimulování, regulování obsahu a procesu diskuse, uzavření diskuse). 

Zástupce mechanické údržby, zástupce elektrické údržby, technolog a mistr výro-

by - během tréninku pozoruje proces seřízení, podílí se na vytvoření diagramů; během 

workshopu poskytuje aktivnímu seřizovači zpětnou vazbu; navrhuje zlepšení procesu seřízení 

z elektrického, mechanického, technologického pohledu a organizace práce, z technického a 

technologického pohledu ověřují možnosti realizace zlepšovacích návrhů tréninkového týmu. 

V procesu tréninku během plánované odstávky se seřizovači po každém kole vy-

měňují. Aktivní seřizovači si fyzicky procvičují vytvořený pracovní postup seřízení stroje, 

ověřují si správnost přijatých opatření a opakováním vykonané práce si zlepšují svou zruč-

nost. Pasivní seřizovači se při pozorování seznámí s logickým sledem činností v pracovním 

postupu, zjistí, jak vykonat danou činnost v pracovním postupu a přijímají zlepšení od  aktiv-

ního seřizovače jak efektivněji vykonávat činnost v pracovním postupu. 

 

2) Trénink pro seřízení stroje během chodu zařízení 

Princip metody, na rozdíl od předchozího popsaného postupu, tkví v tom, že tré-

nink probíhá během plného chodu zařízení. I v průběhu uvedeného tréninku nejdříve trenér 

vysvětlí strojníkovi pracovní postup seřízení a seznámí jej s přijatými zlepšeními pracovního 

postupu seřízení stroje. Seřizovač poté vykoná seřízení pracovního stroje podle dohodnutého 

pracovního postupu. Po ukončení činnosti na workshopu trenér strojníkovi poskytne zpětnou 

vazbu, strojník pak trenérovi zpětnou vazbu odůvodní a operátor navrhne zlepšení pracovního 

postupu. Tímto způsobem se pracovní postup po každém kole tréninku vylepšuje.  

Trenér a strojníci navrhují zlepšení seřízení stroje a hledají mezi strojníky nejlepší 

způsoby vykonání seřízení stroje. Trenér musí být schopen posoudit zlepšení postupu 

z pohledu technického i technologického a v případě bezpečnosti práce spolupracuje 

s odborníky. Trenér dokumentuje trénink (zaznamenává činnosti, čas, organizaci práce), roz-

hoduje o přijetí či nepřijetí navrhovaného zlepšení.  
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              4.2.3.7. Vyhotovení nového standardu seřízení a jeho vizualizace  

                            na pracovišti 

Standardizace hraje významnou úlohu v podniku, který využívá moderní metody 

řízení výroby. Tréninkový tým sestavil formuláře, které jsou určeny k pravidelným auditům 

individuálních kroků metody SMED přímo na pracovišti. Pracovníci odpovídají (ano – ne) 

pokaždé na několik jednoduchých otázek a údaje jsou zaznamenávány a prezentovány přímo 

na pracovišti. Uvádím příklad několika možných otázek pro různé oblasti činností: 

a) v případě měřících zařízení   

Mám všechna kontrolní a měřící zařízení potřebná k mé práci k dispozici? 

Jsou všechna měřící zařízení na svém určeném místě? 

b) v oblasti nástrojů: 

Jsou všechny klíče k dispozici? 

Jsou všechny pomůcky k dispozici? 

Mám k dispozici čisté hadry? 

Jsou k dispozici kartáče a čistící prostředky? 

Jsou všechny nástroje na správném místě? 

c) jiné: 

Je každá forma kompletně zkontrolována? 

Je každá forma skutečně vyčištěná? 

Mám všechen potřebný materiál k dispozici? 

Jsou všechny součástky pro zdárný proces k dispozici? 

Jsou všechny zásobníky k dispozici? 

Jsou všechny vozíky a manipulátory k dispozici? 

Je dostatečné osvětlení? 

Podobných otázek pro každou oblast činností by se dala nalézt řada. 

 

              4.2.3.8. Prezentace výsledků 

Na pracovišti, kde byl nejdříve zaveden projekt SMED, bylo po identifikaci úz-

kých míst navrženo zvýšení průchodnosti tohoto omezení. Uskutečněním projektu byly od-

straněny některé druhy plýtvání a zlepšila se efektivita v každém směru. 

Reálný přínos použití metody SMED je přehledně znázorněn tabulce SMED – 

Zkrácení délky seřízení., viz Příloha č. 2.  
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5. Návrh a doporučení vhodných metod pro mana- 

    gement 
Management tiskárny souhlasil s navrženým postupem realizace metody 5S a pro-

jektu SMED, protože projektové týmy vycházely z podnikových cílů (jedním 

z nejdůležitějších je osvojit si štíhlé pracoviště) a samozřejmě z výsledků vstupních analýz. 

Zavádění moderních metod neprobíhalo současně v celém podniku, ale postupně na několika 

pracovištích, které poté sloužily jako určitý standard pro implementaci do dalších pracovišť. 

Dosahované výsledky ukazovaly, že management se rozhodl správně a podnik jde správným 

směrem.  

Oba projekty byly časově náročně, avšak na sobě závislé a vzájemně se podporují. 

Je nesnadné vyčíslení ekonomických dopadů v celém důsledku.  Reálně přinesla implementa-

ce obou metod pouze na jednom pracovišti, jako nástrojů štíhlého podniku odbourání prostojů 

(pracovníci již nehledají paletovací vozíky, místo kde je navezený papír, atd., protože jsou 

prostory přehledně vymezeny a barevně označeny), byl nalezen prostor pro asi 12 paletova-

cích míst a snížila se možnost pracovního úrazu. Finanční úspora dosahuje v tomto případě 

přes 150.000,- Kč. Na jiném pracovišti kromě odbourání prostojů byl nalezen prostor dokonce 

pro 30 paletovacích míst a úspora zde již přesahuje 350.000,- Kč. Je zřejmé, že v konečném 

efektu prosazování moderních metod řízení ovlivňuje úspory nákladů a přinášejí i další hod-

noty pro podnik. Všechny zaváděné procesy mají nesporný vliv i na kvalitu výrobků. 

Úspěch nastoleného konceptu štíhlosti výroby souvisí se vzděláním, znalosti me-

tod a nástrojů, pomocí kterých vzniká a s jejichž pomocí je realizován. Případné problémy, 

které se vyskytnou ve spojitosti s konceptem štíhlosti, musí být impulzem pro další doplnění 

vzdělání a hledání příčin, proč k tomu došlo. Rychlejšímu zavádění konceptu štíhlosti do pro-

cesů a jeho udržení tam, kde již byl zavedený, asi nejvíc brání nutnost řešit rozpory 

v očekávání řadových zaměstnanců a top managementu.  

 

Je velice pravděpodobné, že se vedení tiskárny povede naplnit dlouhodobé cíle, i 

přesto uvedu několik závěrečných doporučení, která jistě  top management dobře zná: 

• Pokud má štíhlost výroby fungovat, musí jí uvěřit úplně všichni zúčastnění. 

• Jednotliví zaměstnanci i management podniku musí uvěřit konceptu štíhlosti. 

• Změny musí začít každý realizovat u sebe osobně. 



 

• Nesnažit se metody pouze nau

• Správně rozdělit kompetence, p

privilegiem, ale nese s sebou

výroby. 

• Zavádění štíhlosti není bez práce, je to proces, který je t

lze bez dalšího vzdělávání.

• Vzdělávat se musí každý pracovník, 

profese. 

• Vzdělávání je kladná investice do budoucna, 

ky v rozpočtech. 

 

Obr. 5.1. 
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a náprava omezení jsou jedinými správnými kroky pro dosažení úspěchu

od budou profitovat všichni zúčastnění – nejen zaměstnanci, ale i zákazníci 

ředevším. V oblasti zvýšení ukazatelů výkonnosti jde zvýšení tržeb 

a zisku, zvýšení tržního podílu a maximalizace návratnosti aktiv.  
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Standardizací a zachováním efektivity procesů dochází k dokonalejšímu uspoko-

jování potřeb zákazníků.  Stanovený strategický rámec firmy je nastaven tak, že jsou zaměst-

nanci schopni převést teoretické poznatky do praxe. Nezbytným předpokladem pro 

implementaci metod 5S a SMED je vytvoření vazeb mezi strategiemi na jednotlivých úrov-

ních podniku, což se zatím daří. Pro úspěšnost jsou vytvořeny adekvátní podmínky ze strany 

vrcholového managementu a zaměstnanci jsou ochotni se učit novým věcem.  

Základem konkurenceschopnosti není kopírování nejlepších praktik, technik a po-

stupů. Podnik jako takový je živý organismus, procházející svými vnitřními cykly. Základem 

je vzbuzení touhy po vyniknutí, vytvoření respektu ke spolupráci, týmové práci, přijetí hodnot 

spolehlivosti. Pouhé odlišení znalostí od informací již nestačí, je třeba znalosti opakovaně 

obnovovat a tím dlouhodobě udržet konkurenceschopné jedince.  

S laskavým dovolením vedení tiskárny jsou součástí mé bakalářské práce v přílo-

ze použity snímky strategií a jejich cíle pro rok 2009 a pro rok 2010 z prezentace pro zaměst-

nance, viz Příloha č. 3 a Příloha č. 4. Je patrné, že pojem štíhlá výroba není a nebude pro 

nikoho v podniku pouhým slovním obratem, k implementaci moderních metod všichni přistu-

pují velice zodpovědně a žije tím opravdu celý podnik. 
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6. Závěr 

Bakalářská práce se zabývá zaváděním moderních metod řízení výroby v prostředí 

konkrétního podniku. Práce byla zpracována a analýza provedena u implementací japonských 

metod 5S a SMED v tiskárně Finidr, spol. s r.o. se sídlem v Českém Těšíně. Management 

podniku je nakloněn novým metodám a jejich zaváděním do praxe.  

Všechny výše vyjmenované metody řízení jsou založeny na procesní kvalitě a 

jsou úzce spjaty s podnikovou kulturou. Trvalo několik let než japonské techniky a přístupy 

pronikly do USA, ale ani tak se americkým firmám nepovedlo přiblížit výkonnosti japon-

ských firem. Detaily jsou popsány v různých knihách a manuálech, návštěvy z celého světa se 

volně procházejí po výrobních prostorách japonských podniků, ale výsledky stále neodpoví-

dají několikaletému snažení o kopírování metod. Žáden podnik při implementaci metod nesmí 

zapomínat na filozofii, kulturu a hodnoty.  Firma není úspěšná tím, že moderní metody použí-

vá, ale právě naopak, používané metody a techniky jsou odrazem vnitřní filozofie a hodnot 

firmy.  

V posledních letech se stává jakýmsi zaříkadlem managementu namísto pojmu 

zisk, spojení „přidaná hodnota“. Její výše měří hodnotu lidských vlastností použitých 

v koordinaci podnikových procesů. Do soustavy řízení podniku je proto třeba integrovat jak 

přidanou hodnotu pro podnik, tak přidanou hodnotu pro zákazníka. Klíčem k pochopení při-

dané hodnoty je maximální cena, kterou je zákazník za výrobek ochoten zaplatit. Tuto maxi-

mální cenu je třeba rámcově odhadnout, jelikož skutečná cena musí být nutně nižší (jejich 

rozdíl představuje přidanou hodnotu pro zákazníka).  

Domnívám se, že nelze efektivně přejímat pouhé metody, techniky a mechanizmy 

jiných podniků. Je třeba vytvořit vlastní soustavu řízení podniku, v níž se implementují mo-

derní metody řízení a při zpracování bakalářské práci se mi moje hypotéza potvrdila. Podnik 

musí vytvářet nejen vytvářet výrobky, ale i znalosti a podílet se na rozvoji lidí. Znalost podni-

ku je tedy klíčovou kompetencí pro výrobu a uplatnění se na trhu. Management i zaměstnanci 

tiskárny pochopili, že strategie není to, co se předkládá na školeních a prezentacích, ale to, co 

se skutečně dělá. Samotné nápady nestačí, je nutno úspěšně realizovat projekty. 
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