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1 Úvod 

V dnešní době globální konkurence nutí situace na trhu kaţdý podnik, aby byl lepší, 

výkonnější, efektivnější, aby jeho pozice na trhu byla natolik pevná, ţe překoná konkurenční 

podniky, anebo se jim alespoň vyrovná. Co bylo před několika lety bráno za konkurenční 

výhodu, je dnes samozřejmostí. V uplynulých letech se v oblasti průmyslové výroby téměř 

vše změnilo. Změnily se trhy, změnily se výrobní filozofie, strategie, metody řízení, výpočetní 

technika, stroje, nástroje, materiály, lidé i legislativa.  

Konkurenční boj je litý závod bez konce. Obstát můţe jen ten, kdo inovuje, neustále se vyvíjí 

a zlepšuje a je přístupný převzetí ověřených zkušenosti a moderních přístupů. Země vyspělé 

západní Evropy v posledních desetiletích zaznamenaly obrovský nárůst produktivity. 

Japonský zázrak a asijští tygři náš starobylý kontinent nutí k radikálním změnám. Musíme si 

přiznat, ţe to nebyly jen nízké mzdové náklady, které se staly klíčem k jejich známým 

úspěchům. V této souvislosti se často hovoří o pojmu kaizen, coţ znamená neustále 

zlepšování, do kterého je zapojený kaţdý, od manaţerů aţ po dělníky.  

Všechny tyto skutečnosti platí dvojnásob v automobilovém průmyslu. Evropské automobilky 

se snaţí zavádět metody průmyslového inţenýrství dle vzoru japonské Toyoty, která se díky 

svému výrobnímu systému stala velmi úspěšnou ve svém oboru. To vše si uvědomuje i 

společnost Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm 

(dále jen „Continental), která je dodavatelem výrobků pro automobilový průmysl. Společnost 

působí nejen v České republice, ale i po celém světě. Je proto velmi důleţité udrţet si dobré 

postavení a být konkurenceschopnými v rámci celého koncernu. 

Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části práce jsem shrnula 

dostupné poznatky z literárních a internetových zdrojů, které se týkají dané problematiky. 

Objasnila jsem základní pojmy jako kaizen – jeho základní zásady, principy a přínosy, 

logistické technologie, řízení zásob, tahové systémy a kanban. Pojem kanban a jeho výpočet 

pomocí metody Push2Flow jsem rozvedla do takové míry, abych jej následně mohla 

implementovat. Teoretická část se stala podkladem k vypracování části praktické.  Na jejím 

začátku představuji společnost, následuje popis výroby klíčů, kde se zaměřuji na Centrum 

lepení loga a na analýzu jeho současného stavu.  
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Nejdůleţitější část je věnována následným výpočtům z analýzy současného stavu, které jsou 

podkladem pro návrhy a doporučení týkající se řízení rozpracovanosti.  

Cílem mé práce je zavést řízení rozpracovanosti spodních dílů klíčů s nalepeným logem, 

s dílčím cílem minimalizovat zásoby jednotlivých variant, ale zároveň garantovat dostatek 

rozpracovanosti pro výrobu. Dnes musí týmoví předáci kontrolovat mnoţství nalepených 

spodních dílů s výrobním plánem po jednotlivých variantách, coţ je velmi sloţité. Sloţité je 

také rozhodování o lepení jednotlivých variant spodních dílů tak, aby některé nebylo málo a 

jiné naopak přebytek.  

Přínosem práce je tedy najít takový systém, který bude sám sebe řídit a usnadní práci 

týmovým předákům. Tímto systémem byl zvolen kanban. Kanban - pro mnohé jediné 

japonské slovo, které kdy slyšeli. Pro některé zase nějaký systém kartiček, který zázračně 

zajistí sníţení sladových zásob. Pro znalé, klíč k úspěchu japonských firem, který se snaţí 

převzít mnoho firem ve světě.  
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2 Teoretická východiska rozpracovanosti v procesu 

Tato kapitola je věnována teoretickým poznatkům, které následně vedou k vypracování 

praktické části práce.  

2.1 Kaizen  

Kaizen jako výraz je sloţený ze dvou slov „kai“ = změna a „zen“ = dobrý, lepší, coţ sumárně 

znamená změna k lepšímu neboli zlepšování. Ale nejen to, kaizen znamená neustále 

zlepšování, do kterého je zapojený kaţdý, od manaţerů aţ po dělníky. Tradiční management 

uvádí, ţe v podniku jsou dvě skupiny lidí – ti, kteří přemýšlejí, projektují a inovují, a ti, kteří 

pracují. Říká, ţe dělníci by měli přemýšlet jen o práci. Oproti tomu kaizen je zaloţený na tom, 

ţe lidé v podniku musejí pouţívat svůj rozum stejně dobře, jako svaly a ruce. 
1
 

I kdyţ se Imai
2
 ve své knize omezil na vliv strategie kaizen na obchodní komunitu, věří, ţe 

tato strategie je široce aplikovatelná i na neobchodní sektory, například vládní sluţby, školství 

a další instituce. Těm moţná chybí motiv zisku, ale i tak zůstává koncept kaizen hodnotným 

kritériem kontroly pokroku. Ve své knize Imai dále uvádí, ţe podle profesora Yoshinobu 

Naytani z Elektronické univerzity v Ósace, způsobuje strategie kaizen následující vlivy: 

1) Lidé si rychleji uvědomí opravdové problémy.  

2) Na fázi plánování je kladen větší důraz.  

3) Je podpořeno myšlení zaměřené na proces.  

4) Lidé se soustředí na důleţitější otázky.  

5) Všichni se účastní budování nového systému.  

Kaizen je střešním pojmem, pod nějţ lze zahrnout většinu „unikátně japonských“ praktik, 

které v poslední době dosáhly světové slávy: orientace na zákazníky, absolutní kontrola 

kvality, krouţky kontroly kvality, systém zlepšovacích návrhů, automatizace, disciplína na 

pracovišti, absolutní údrţba, kanban, zdokonalování kvality, „právě včas“, ţádné kazové 

                                                 

1
 Košturiak, J.; Frolík, Z.; Štíhlý a inovativní podnik, str. 119 

2
Imai, M.; Kaizen, str. 24, 238 
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zboţí, aktivity malých skupin, dobré vztahy, zvyšování produktivity, vývoj produktů.  

V Německu se pro název kaizen vţil jeho volný překlad Kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess (KVP) a v USA se pro koncepty kaizen pouţívají označení Continuous 

Improvement Process (CIP) nebo Ongoing Improvement Process (OIP).
3
 

2.1.1 Kaizen versus inovace 

Existují dva protichůdné přístupy k pokroku: gradualistický a skokový. Japonské firmy 

obecně dávají přednost gradualistickému přístupu, který klade silný důraz na kaizen, zatímco 

západní firmy přístupu skokovému – tedy inovaci.  

Inovace je dramatická a poutá na sebe spoustu pozornosti. Je vnímána jako zásadní změny 

následující v patách technologického pokroku nebo jako zavedení nejnovějších manaţerských 

koncepcí či výrobních technik. Jedná se o jednorázový jev. Oproti tomu strategie kaizen je 

nenápadná a její výsledky jsou málokdy okamţitě viditelné. Srovnání hlavních rysů kaizen a 

inovace a hranice mezi nimi jsou uvedeny v následujících tabulkách (tab. 2.1 a 2.2). 

Tab. 2.1 Srovnání hlavních rysů Kaizen a inovace 

 Kaizen Inovace 

1. Účinek Dlouhodobý a dlouhotrvající, 

ale nedramatický 

Krátkodobý, ale dramatický 

2. Tempo Malé kroky Velké kroky 

3. Časový rámec Kontinuální a přírůstkový Přerušovaný a nepřírůstkový 

4. Změny Postupné a neustálé Náhlé a přechodné 

5. Účast Všichni Několik vybraných šampiónů“ 

6. Přístup Kolektivismus, skupinové 

úsilí, systémový přístup 

Drsný individualismus, 

individuální nápady a úsilí 

7. Typ změny Udrţování a zdokonalování Přestavba od základů 

8. Impuls Konvenční know-how Technologické průlomy, nové 

vynálezy, nové teorie 

9. Praktické požadavky Minimální investice, ale velké 

úsilí na udrţení 

Vysoké investice, ale málo 

úsilí na udrţení 

10. Zaměření úsilí Lidé Technologie 

11. Kritéria hodnocení Procesy a úsilí o dosaţení 

lepších výsledků 

Výsledky a zisk 

12. Výhody Funguje dobře v pomalu Vhodnější pro rychle rostoucí 

                                                 

3
 Košturiak, J.; Frolík, Z.; Štíhlý a inovativní podnik, str. 122 
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rostoucí ekonomice ekonomiku 

Zdroj: Imai, M.; Kaizen, 2008, str. 42 

Tab. 2.2 Hranice mezi zlepšováním a inovacemi 

Oblast Zlepšování Inovace 

Přínosy Několik stovek tisíc aţ několik 

miliónů korun 

Desítky aţ stovky miliónů 

korun 

Organizace Individuálně, workshop, six 

sigma 

Inovační projekt 

Zapojení pracovníků Maximálně – lidé s procesů Omezené – specialisté 

Oblast řešení Lokální problém, př. výroba Průřezový problém – 

marketing, vývoj, výroba, 

logistika, obchod 

Čas Krátký – dny, týdny Dlouhý – měsíce 

Riziko neúspěchu Nízké – 90 % úspěšnost Vysoké – 10 % úspěšnost 

Použité metody Intuitivní – brainstorming, 

workshop, mind mapping 

Systematické – WOIS, TRIZ, 

Systematic Innovation 

Měření výsledků Produktivita týmu, úspory, 

redukce nákladů 

Kreativita týmu, nová 

hodnota, originalita, odlišnost 

Prostředí Zlepšovaný proces, vyuţití 

lokálních znalostí 

Odpoutání se od současného 

stavu, vyuţití globálních 

znalostí 

Zdroj: Košturiak J.; Chal´ J.; Inovace, 2008, str. 44 - 45 

2.1.1 Modelový a analytický přístup
4
 

Zavedení strategie kaizen si ţádá přístup řízený z nejvyšší úrovně a obráceně. V této 

souvislosti Imai poznamenal, ţe systém řízení z nejvyšší úrovně si často ţádá modelový 

přístup a obrácený systém zase přístup analytický. Proto dle něj musí být pracovníci i 

manaţeři niţších úrovní managementové hierarchie trénování v uţití analytických pomůcek.  

Na vyšších úrovních je uţitečnější vyuţívat modelové přístupy, jelikoţ se více zabývají 

stanovováním cílů a vyvíjením zdrojů usnadňujících jejich dosaţení. Zatímco analytický 

přístup se snaţí brát si ponaučení z minulých zkušeností, modelový se snaţí vybudovat lepší 

budoucnost s pomocí předem stanovených cílů.  

                                                 

4
 Imai, M.; Kaizen, str. 237 
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Spojíme-li tyto dva přístupy s procesem rozhodování a řešení problému kaţdé úrovně, stanou 

se z nich důleţité pomůcky zavádění strategie kaizen. Imai doporučuje, aby se management 

snaţil mít oba tyto poţadavky stále na paměti, hlavně při vyvíjení tréninkových a výukových 

programů po zavedení konceptů kaizen.  

2.1.2 Principy kaizen
5
 

První princip říká, ţe se kaizen zaměřuje na zlepšení, která vycházejí z lokálních znalostí a 

zkušeností lidí ve výrobě, která jsou obvykle lidem v managementu firmy, ale někdy i 

projektantům, vzdálená. Aţ 99 % problémů ve výrobní dílně management firmy prakticky 

detailně nezná, 60 – 70 % těchto problémů se dá odstranit bez vynaloţení jediné koruny.  

Druhým principem je zapojení lidí do zlepšování procesů, které jim přináší i seberealizaci a 

vyšší uspokojení z práce, přispívá k rozvoji jejich schopností i ke zlepšování podnikové 

kultury. Kaizen je atmosféra, ve které lidé spontánně přicházejí se svými nápady a zapojují se 

do jejich realizace. 

Třetí princip uvádí, ţe změny „zvenčí“, které pouze reagují na vznikající problémy 

(administrativní rozhodnutí v managementu, přizvání externí konzultační firmy, racionalizace 

„shora“ z technických oddělení), jsou většinou spojené s vyššími náklady a jsou méně 

stabilní. Vykonávají-li se takové změny bez přímé účasti výrobního personálu, jsou obvykle 

ve výrobě i hůře přijímané. Otázkou je proč firmy nenechají myslet a zlepšovat vlastní lidi, 

proč nerozdělí peníze pro externí konzultanty (kteří vycházejí z toho, co jim řeknou lidé ve 

firmě) raději svým vlastním lidem. 

Tradiční pohled na výrobní systém je čtvrtým principem, který vyţaduje od lidí ve výrobě jen 

„disciplínu a stoprocentní plnění příkazů a předpisů“. Můţe sice zabezpečit stabilitu 

parametrů systému, ale zanedbává to nejcennější ve výrobě – lidský potenciál. Lidé by neměli 

být ve výrobě placení jen za plnění výkonů, dodrţování norem a předpisů. Je třeba od nich 

poţadovat, aby se kolem sebe rozhlédli, aby odhalovali všechny formy plýtvání, aby hledali 

moţnosti, jak se dá daná práce udělat rychleji, lépe a levněji – a odměňovat je za tuto činnost.  

                                                 

5
 Košturiak, J.; Frolík, Z.; Štíhlý a inovativní podnik, str. 119 



7 

 

Poslední princip zdůrazňuje, ţe kaizen není sbírání „čáreček“ za zlepšovací návrhy. Je to 

filozofie vnitřní nespokojenosti se současným stavem, která říká: „Zítra musí být lépe neţ 

dnes – v naší práci, v naší rodině i v našem ţivotě.“ Je to však řízený proces, protoţe zlepšení 

z pohledu jednoho oddělení nemusí být ještě zlepšením pro celý podnik. 

2.1.3 Základní zásady kaizen
6
 

Košturiak a Frolík v literatuře uvádějí následující základní zásady strategie kaizen: 

 Kaţdému zlepšení, i kdyby bylo jen málo významné, se musí věnovat pozornost.  

 Kaizen je otevřený pro kaţdého. Všichni pracovníci mohou participovat na procesu 

zlepšování.  

 Dřív, neţ se nějaké zlepšení zavede, musí být přesně analyzováno s ohledem na 

existující stav a moţné pozitivní nebo negativní vlivy.  

 Kaizen představuje 50 % práce dobrého manaţera. 

 Management má dva hlavní úkoly – vytvoření a udrţování standardů a jejich 

zlepšování.  

 Vyzdvihování úlohy pracovního týmu, podpora participace a iniciativy pracovníků při 

řešení problémů.  

 Řešení hledat pomocí pracovních schůzek týmu pod vedením moderátora. Důleţitá je 

dobrá příprava a vedení schůzky, jakoţ i výběr témat a zabezpečení prosazení 

realizace přijatého řešení.  

 Informovanost o aktuálním stavu ve výrobě, problémech a podnikových cílech, 

nasměrovat proces zlepšování na oblasti, které tvoří omezení, resp. úzká místa 

v podniku.  

 Silná podpora ze strany vedení podniku. Kaizen je postavený na aktivitách zdola, ale 

vyţaduje silnou podporu shora.  

 Vytvoření organizačních předpokladů pro zlepšení moţností komunikace mezi 

pracovníky (konzultační místnosti, návštěvy pracovníků managementu ve výrobě, 

komunikace v průběhu výroby apod.). 

                                                 

6
 Košturiak, J.; Frolík, Z.; Štíhlý a inovativní podnik, str. 121 
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 Motivací pracovníků je spoluúčast na úspěchu. Materiální a finanční ohodnocení 

dobrých řešení.  

 Podpora zlepšení, která se dají rychle vyhodnotit a realizovat a nevyţadují vysoké 

investice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Zdroj: Košturia, J.; Frolík, Z.; Štíhlý a inovativní podnik, 2006, str.  

2.1.4 Gemba Kaizen  

Systém kaizen vyjadřuje úsilí o neustále zlepšování v podniku, která se však nerealizují 

jednorázovými inovačními skoky, ale zdokonalováním i těch nejmenších detailů. Někdy se o 

tomto systému hovoří ve spojení gemba kaizen a vše se točí okolo pojmů gemba a muda, 

které jasně a stručně vysvětlují Viestová a kolektiv
7
.   

Gemba je jakékoliv místo ve firmě, kde se přidává hodnota. Ale ne všechno, co se děje 

v gembě, je přidáváním hodnoty. Čas strávený obráběním výrobku je přidávání hodnoty. Čas, 

který výrobek stráví čekáním na další výrobní operaci, přesuny mezi stroji nebo čekáním ve 

skladě je ztracený čas, který firmě nikdo nezaplatí. Takový ztracený čas je muda.  

                                                 

7
 Viestová, K..; Lexikón logistiky, str. 66 

Obr. 2.1 Základní předpoklady fungování systému zlepšování 
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Mudou se v kaizenu označuje cokoliv, co není přidáváním hodnoty. Hlavním cílem kaizenu 

je odhalovat a redukovat mudu na minimální moţnou míru. Taiichi Ohno klasifikoval muda 

na pracovišti do těchto sedmi kategorií: muda nadprodukce, muda zpracování, muda zásob, 

muda čekání, muda oprav a zmetků, muda dopravy a muda pohybu.
8
 

2.1.5 Hnutí Kaizen v pěti krocích (5S)
9
 

Hnutí 5S bylo pojmenováno podle pěti japonských slov začínajících na s: seiri, seiton, seiso, 

seiketsu a shitsuke. Zařazení znaků opakujících dané kroky je součástí workshopů a 

vizuálního vedení celkového programu. O hnutí 5S se také hovoří jako o dobrém hospodaření 

v pěti krocích. 

1. krok „Seiri“ = setřídit, utřídit, vyřadit nepotřebné 

Oddělte potřebné od nepotřebného a nepotřebné odstraňte. Jedná se o rozpracovanost, 

nepotřebné díly, nepotřebné stroje, vadné díly, papíry a dokumenty.  

2. krok „Seiton“ = systematizovat, uspořádat věci 

Věci musejí být v pořádku a na svém místě, aby bylo moţné je v případě potřeby pouţít.   

3. krok „Seiso“ = společně čistit, úklid 

Udrţujte pořádek na pracovišti.  

4. krok „Seiketsu“ = osobní čistota 

Přijměte čistotu za osobní zvyk.  

5. krok „Shitsuke“ = disciplína 

Řiďte se pracovními postupy dílny.  

Západní společnosti často dávají přednost anglickým ekvivalentům japonských pěti S, 

označovaným jako 5C nebo také 5S. Podstata zůstává stejná.
10

  

Kampaň 5S:     Kampaň 5C: 

                                                 

8
 Imai M.; Gemba Kaizen , str. 79 

9
 IMAI, M.; Kaizen, str. 243 - 244 

10
 Imai, M.; Gemba Kaizen, str. 70 - 76 
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1. Sort (roztřídit)    1. Clear out (uklidit) 

2. Straighten (srovnat)   2. Configure (uspořádat)  

3. Scrub (vyčistit)     3. Clean and Cheb (vyčistit a zkontrolovat) 

4. Systematize (systematizovat)   4. Conform (přizpůsobit) 

5. Standardize (standardizovat)   5. Custom and practice (zavést do praxe,  normu) 

Zavedení 5S 

V rámci koncepce kaizen má proces stejnou hodnotu jako výsledek. Aby bylo moţné lidi 

přimět k pokračování v aktivitách typu kaizen, je nutné vše pečlivě naplánovat, zorganizovat a 

provést. Manaţeři často touţí vidět výsledky příliš brzy a snaţí se přeskočit ţivotně důleţité 

procesy. 5S není ţádná pomíjivá módní vlna, ale neustálá součást kaţdodenního ţivota. 

Jakýkoli projekt v rámci koncepce kaizen proto musí zahrnovat také následné kroky.  

Protoţe kaizen se zabývá také odporem lidí k provádění změn, prvním krokem je připravit 

zaměstnance duševně na to, aby akceptovali 5S ještě neţ kampaň vypukne. Jakmile 

management pochopí všechny výhody a celkový přínos projektu a dokáţe je vysvětlit 

zaměstnancům, můţe s projektem kaizen začít.  

2.1.6 Zapojení účastníků
11

 

Kaizen má mnoho forem – od individuálního zlepšování přes různé formy workshopů aţ po 

zlepšování projektové. Různé typy problémů vyţadují různé postupy a metody řešení.  

Individuální zlepšování  

Tento způsob zlepšování procesů vychází z toho, ţe kaţdý zaměstnanec má moţnost najít 

v podniku příleţitost na zlepšení a řešit ji. Celý proces zjednodušeně probíhá v následujících 

krocích: popis problému, návrh řešení, posouzení řešení, realizace řešení, vyhodnocení 

přínosů, vyplacení odměn. V českých a slovenských podnicích: 

 firma sbírá a paušálně odměňuje i nápady, které se momentálně nerealizují, ale uloţí 

se do databáze s moţností vyuţití v budoucnosti; 

                                                 

11
 Košturiak, J.; Boledovič, L.; Krišťak, J.; Marek, M.; Kaizen, Osvědčená praxe českých a slovenských 

podniků, str. 51 - 80 
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 firma odměňuje jen realizované zlepšení paušální odměnou.  

Ve firmě se vyhodnocuje přínos zlepšení (přímý nadřízený, komise) a po vyhodnocení se 

rozhoduje o realizaci a výšce vyplacené odměny.  

Týmové zlepšování (workshopy) 

Workshopy patří k nevyuţívanějším formám zlepšování procesů. Jejich hlavní výhody oproti 

individuálnímu zlepšování jsou: 

 zapojení většího počtu lidí a moţnost řešení sloţitějších problémů; 

 témata a cíle jsou definovány managementem podniku a jedná se tak o řízený a 

koordinovaný způsob zlepšování procesů, který vede k naplnění podnikových cílů; 

 během workshopu se objevují mnohá nová řešení, původní návrhy se vzájemně 

kombinují, vylepšují a vzniká synergie; 

 lidé se učí týmové spolupráci, řešení konfliktů, vzájemné komunikaci, brainstormingu; 

 zapojením více lidí do řešení a strukturováním postupu hledání řešení vznikají 

kvalitnější výsledky, které jsou lépe akceptovány, a workshopový tým má obvykle i 

větší energii při realizaci řešení; 

 workshopy řeší problém strukturovaně a systematicky.  

Na druhou stranu je organizace workshopů náročnější na čas, v týmech můţe docházet ke 

konfliktům a k nerovnoměrnému vytíţení jednotlivých členů, je důleţité správně vybírat 

témata, moderátory, promotory i členy týmu.  

Nejčastější formy organizace workshopů jsou: 

 jednoduché, krátké workshopy (tzv. kaizen krouţky) na vyhledávání problémů a 

návrhy zlepšení; 

 série workshopů na vyřešení sloţitějšího problému – klasické workshopy, které 

probíhají podle definované metodiky s odstupem několika týdnů; 

 kaskádové workshopy (akční týden nebo tzv. quick win week, breakthrough kaizen) – 

pět workshopů, které následují okamţitě po sobě, většinou od pondělí do pátku.  
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Projektové zlepšování 

Projektové zlepšování je nejsloţitější a časově nejnáročnější formou zlepšování. Zlepšování 

procesů se prolíná s jejich inovacemi. Často nastává otázka, kdy řešit problém projektem. 

Odpověď je jednoduchá – kdyţ problém neumíme řešit jiným, jednodušším způsobem.  

 2.1.7 Typické přínosy 

Největším přínosem kaizen je samozřejmě racionalizace vynakládaných prostředků, tedy 

sníţení nákladů.  

Stejně důleţité je i to, ţe se tak mobilizuje a rozvíjí potenciál pracovníků ve firmě, který je tou 

největší konkurenční výhodou. S lidmi, kteří jsou zvyklí pracovat na projektech zlepšování, 

kteří běţně zlepšují věci kolem sebe, ať uţ individuálně, nebo na workshopech, firma zvládne 

náběhy nových výrob i všechny krizové situace lépe a rychleji neţ konkurence.
12

 

2.2 Logistické technologie
13

 

V logistických systémech se snaţí pomocí vhodných metod přístupů a řídicích procedur 

vybrat a upořádat jednotlivé operace tak, aby optimálně fungovaly. Jde tedy o to, aby 

zákazníky poţadovaná úroveň logistických sluţeb byla zajištěna s co nejniţšími náklady, 

nebo při stanovené výši nákladů byla dosaţena maximální úroveň poskytovaných sluţeb. 

Tento systémově chápaný sled procesů, úkonů a operací uspořádaný do dílčích ustálených 

procesů nazýváme logistické technologie.  

S rozvojem moderní logistiky ve světě postupně vzniklo a na základě získaných zkušeností při 

jejich uplatňování v logistických systémech se neustále rozvíjí mnoţství logistických 

technologií. Mezi nejdůleţitější je moţné zařadit:  

                                                 

12
 Košturiak, J.; Frolík, Z.; Štíhlý a inovativní podnik, str. 133 

13
 Sixta, J.; Ţiţka, M.; Logistika, str. 30-32 
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Kanban - viz kapitola 2.5 

Just-in-Time - viz kapitola 2.4.2 

Quick Response (QR) 

Technologie QR je zaměřena na řetězce spotřebního zboţí z výroby přes velkoobchod do 

maloobchodní sítě. Jde o zdokonalení řízení zásob a zvýšení efektivity prostřednictvím 

urychlení toku zásob. Kaţdý článek řetězce sdílí informaci o prodeji, objednávkách a 

zásobách s ostatními články, přičemţ partnerské vztahy v řetězci musí být vícestranné. QR 

předpokládá zavedení automatické identifikace (čárové kódy) a elektronickou výměnu dat.  

Efficient Consumer Response (ECR) 

Technologie ECR vznikla v USA původně pro potravinářské řetězce, dnes se uplatňuje i 

v Evropě. Jedná se o zvláštní variantu QR, která propojuje logistické řetězce od dodavatelů 

přes výrobní závody, zprostředkovatele, distributory, velkoobchod aţ po maloobchod se 

snahou plnit potřeby a přání konečných zákazníků. Vyuţívá automatickou identifikaci na 

základě čárových kódů, elektronickou výměnu dat i elektronický převod peněz.  

Hub and Spoke (H and S) 

Technologie H and S se vyuţívá při dopravě zásilek na velkou vzdálenost. Jednotlivé zásilky 

jsou sdruţovány na jeden dopravní prostředek s velkou kapacitou a převáţeny na jedno místo, 

kde se rozdělují a dopravují k zákazníkovi (často přeprava z jednoho kontinentu na druhý). 

Cross-Docking 

Tato technologie vyuţívá výhody začlenění distribučního centra (jakéhosi „překladiště“) jako 

článku do dodavatelského řetězce mezi větší počet dodavatelů na jedné straně a maloobchodní 

sítě na druhé straně. Cross-Docking dnes běţně vyuţívají velké potravinové řetězce.  

Tvorba manipulačních skupin 

Tvorba manipulačních skupin vychází z klasifikace materiálu, která má dvojí smysl: 

1) zjednodušit analytické, návrhové a projektové práce, rozdělit sloţitý problém manipulace 

do menších efektivně řešitelných částí a dát základ pro řízení logistického řetězce; 
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2) přesně vymezit soubory vlastností materiálu a poskytnout tak dodavateli manipulační či 

dopravní techniky jednoznačné informace pro výběr nebo konstrukci jejích vhodných typů.
14

 

Centralizace skladů a koncentrace jejich sítě  

Jedná se o prostorové soustředění skladů z původně velkého počtu rozptýlených nevelkých 

objektů do jednoho nebo několika málo velkých objektů, vyuţívajících všech výhod 

mechanizace a automatizace.
15

  

2.3 Řízení zásob 

Plynulý materiálový tok má klíčový vliv na konečné náklady výrobku, protoţe logistika můţe 

tvořit aţ 70 % z celkových nákladů. Proto je efektivní interní materiálový tok velmi důleţitou 

a nedílnou součástí zásobovacího řetězce. Velikost výrobních dávek, rozpracovanost, 

průběţná doba a vyuţití kapacit výrobních linek jsou důleţité faktory interní logistiky, které 

je potřeba vzájemně respektovat.
16

 

Velikosti zásob se věnuje v současné podnikové praxi značná pozornost. Je to dáno tím, ţe 

zásoby váţou značný objem kapitálu, který poté podniku chybí při financování technického 

rozvoje a ohroţuje jeho platební schopnost. Zároveň drţení zásob zvyšuje náklady podniku, 

neboť jejich skladování je spojeno se spotřebou lidské práce a dalších hospodářských 

prostředků (mzdové náklady skladníků, náklady spojené s provozem skladů - energie, údrţba 

skladovací zařízení apod.). Objem kapitálu vázaného v zásobách se pohybuje v českých 

podnicích okolo 16 % ve zpracovatelském průmyslu a okolo 20 % u obchodních podniků.  

2.3.1 Plánování a řízení zásob
17

 

Plánování a řízení zásob surovin, součástek, dílů a rozpracovaných výrobků je stejně tak 

důleţité jako řízení zásob hotových výrobků. Zásoby jsou hlavním „konzumentem“ 

provozního kapitálu podniku. Cílem řízení stavu zásob je proto zvyšovat rentabilitu podniku 

prostřednictvím kvalitnějšího řízení zásob, předvídat dopady podnikových strategií na stav 

                                                 

14
 Pernica, P.; Logistický management, str. 327 

15
 Pernica, P.; Logistika, str. 146 - 147 

16
 http://www.infocube.cz/images/automobilindustry/clanky/ 

17
 Kislengerová, E.; Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací, str. 120 - 123 
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zásob a minimalizovat celkové náklady logistických činností při současném uspokojování 

poţadavků na zákaznický servis. Zásadní vliv na metody řízení zásob má:  

1) zda se při pohybu zásob logistickým řetězcem uplatňuje systém tahu nebo systém tlaku a  

2) zda poptávka po zásobách tzv. závislá nebo nezávislá.  

Rozdíl mezi systémem tahu a tlaku spočívá ve způsobu, jakým je „poháněna“ výroba. Pokud 

podnik s výrobou produktů čeká, dokud je zákazník nepoţaduje, jde o systém tlaku. Poptávka 

zákazníků tak „vytahuje“ zásoby. Pokud podnik vyrábí na základě předpokládaných prodejů 

zákazníkům, jde o systém tlaku. Podnik „tlačí“ zásoby na trh v očekávání jejich prodeje. 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://e-api.cz/page/68341.tahove-systemy-rizeni/ 

Obr. 2.3 Tahový systém (princip fungování štíhlé výroby) 

 

 

 

Zdroj: http://e-api.cz/page/68341.tahove-systemy-rizeni/ 

Závislá a nezávislá poptávka po zásobách se rozlišuje podle toho, zda poptávka po určité 

poloţce závisí na poptávce po něčem jiném. Nezávislou poloţkou zásob je například hotový 

výrobek, zatímco závislými poloţkami zásob jsou suroviny a díly, ze kterých se tento výrobek 

vyrábí. Poptávka po surovinách a dílech se „odvozuje“ z poptávky po hotovém výrobku.  

Obr. 2.2 Tlakový systém (princip fungování standardní výroby) 

http://e-api.cz/page/68341.tahove-systemy-rizeni/
http://e-api.cz/page/68341.tahove-systemy-rizeni/
http://e-api.cz/upload.cs
http://e-api.cz/upload.c
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2.3.2 Klasifikace zásob
18

 

Zásoby lze členit podle mnoha kritérií: 

 stupně zpracování, 

 účetních předpisů,  

 funkčního hlediska,  

 pouţitelnosti.  

                                                 

18
 Sixta, J.; Ţiţka, M.; Logistika, str. 62 - 64 
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Podle stupně zpracování se zásoby děli obvykle na výrobní zásoby (suroviny, základní, 

pomocné a reţijní materiály, náhradní díly, nástroje, obaly), zásoby rozpracovaných výrobků 

(polotovary vlastní výroby, nedokončené výrobky), zásoby hotových výrobků (distribuční 

zásoby) a zásoby zboţí (produkty nakoupené za účelem jejich dalšího prodeje).  

Členění zásob dle účetních předpisů je do značné míry totoţné s předchozím klasifikačním 

systémem. Liší se pouze skladbou poloţek v jednotlivých kategoriích. Zásoby se zde dělí do 

dvou hlavních skupin: na nakupované zásoby (skladový materiál a zboţí) a na zásoby vlastní 

výroby (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata).  

Při optimalizaci stavu zásob budeme vycházet z funkční klasifikace zásob, která rozlišuje 

následující druhy zásob:  

 Běžná zásoba kryje spotřebu v období mezi dvěma dodávkami. To znamená, ţe její 

stav v průběhu dodávkového cyklu kolísá mezi maximem (okamţikem nové dodávky) 

a minimem (těsně před příchodem nové dodávky na sklad).  

 Pojistná zásoba představuje část zásob, která zčásti tlumí náhodné výkyvy jak na 

straně vstupu (opoţdění), tak na straně výstupu z podniku (vyšší poptávka zákazníků).  

 Zásoba pro předzásobení se vytváří se záměrem vyrovnat předpokládané větší výkyvy 

na vstupu nebo na výstupu. Od pojistné zásoby se liší tím, ţe výkyvy nejsou náhodné.  

 Vyrovnávací zásoba slouţí k zachycování nepředvídatelných okamţitých výkyvů 

mezi navazujícími dílčími procesy v krátkodobém cyklu. Někdy sloučena s pojistnou.  

 Strategická zásoba má za cíl zajistit fungování podniku při nepředvídatelných 

událostech, jakými jsou například kalamity v zásobování a stávky u dodavatelů. 

Vytváří se u poloţek zásob, které jsou klíčové pro chod podniku. 

 Spekulativní zásoba se utváří za účelem dosaţení mimořádného zisku vhodným 

nákupem při dočasném sníţení ceny nebo před očekávaným zvýšením ceny.  

 Technologická zásoba vzniká tehdy, pokud byl proces výroby ze strany výrobce jiţ 

ukončen, ale výrobek ještě není schopen uspokojovat potřeby zákazníků, protoţe před 

pouţitím vyţaduje ještě jistou dobu skladování.  
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2.3.3 Rozpracovanost
19

 

Rozpracovanost výroby je přímo dána velikostí výrobních dávek, avšak velmi důleţitým 

faktorem je i správná organizace procesů. Je potřeba respektovat úzké místo v procesu a 

přizpůsobit tomu objem zadávané výroby. Činnosti by se neměly zahajovat dříve neţ je to 

nezbytně nutné (princip tahu) a dávky by neměly být příliš vysoké.  

Ukazatel obrátkovost rozpracovanosti vyjadřuje, kolikrát se kaţdá koruna vloţená do výroby 

přemění za rok na hotový výrobek. Příliš vysoká rozpracovanost tedy váţe zbytečně mnoho 

finančních prostředků ve výrobě. Důleţité je však i místo blokované skladováním polotovarů 

nebo znehodnocený materiál z důsledku příliš dlouhého skladování ve výrobě.  

2.4 Tahové systémy 

Ve fungujícím trţním prostředí výroba vychází vstříc zákazníkovi, a proto se začal uplatňovat 

logistický princip tahu. Hlavním cílem nových systémů řízení výroby je snaha vytvořit 

systémy schopné pruţně reagovat na změny v poptávce při nízkých výrobních nákladech a 

sníţit na minimum nebezpečí nevyuţití vytvořených zásob výrobků, polotovarů nebo surovin. 

Pull princip se uplatňuje v materiálových tocích, kdy předcházející článek odesílá dávku 

odebírajícímu článku aţ v okamţiku, kdy mu odebírající článek avizoval svou připravenost ji 

zpracovat a právě v takovém mnoţství, které odebírající článek potřebuje. Odebírající článek 

si tedy „vytahuje“ z odesílajícího článku aktuálně potřebnou dávku. Frekvence toku se 

zrychluje, články si předávají menší dávky, tok je plynulý, zásoby se zmenšují a skladové 

kapacity se redukují, resp. zásob není vůbec třeba (vyjma pojistných zásob) a sklad je zrušen. 

Rozhodujícím článkem řetězce z hlediska pruţnosti není sklad hotových výrobků, ale výroba, 

která musí být schopná rychlé a individualizované odezvy na objednávky zákazníků.
20
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 http://www.infocube.cz/images/automobilindustry/clank/ 

20
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2.4.1 Cíle tahových systému
21

 

Cílem systémů řízení kanban a JIT je redukování nebo limitování nákladů spojených s 

celkovou potřebou zboţí a materiálového toku ve společnosti. Oba systémy směřují k 

dosaţení následujících cílů: 

 Malá nebo omezená zásoba surovin a komponentů. 

 Dodavatel dodává přesně v termínech přesná poţadovaná mnoţství. 

 Dodavatel dodává 100% kvalitu (ţádné zmetky). 

 Velmi malá a uváţlivě řízená vyrovnávací zásoba mezi následnými operacemi. 

 Ţádné zmetky během výroby, kaţdá operace poskytuje 100% kvalitu pro další stupeň. 

 Dodávání hotových výrobků do skladu podle potřeby, ţádná výroba bez poptávky.  

 Malá, respektive ţádná zásoba hotových výrobků. 

2.4.2 Just-inTime (JIT)
22

 

JIT je nová podniková filosofie, která umoţňuje kontinuální zvyšování produktivity při 

uspokojování zákaznických poţadavků na kvalitu a včasnost dodávky. Důslednou aplikací 

metody vznikne flexibilní podnik se schopnostmi: pracovat s proměnlivou rychlostí; tolerovat 

výrobkové změny v reakci na poţadavky zákazníka; minimalizovat náklady; maximalizovat 

produktivitu; zajistit 100% kvalitu. Účelem je tedy vyrobit kaţdý výrobek přesně včas, tj. ani 

později, ani dříve. Výrobkem nemusí být vţdy hotový finální produkt, ale i dílčí součástka, a 

zákazníkem nemusí být kupující, ale i dělník provádějící další výrobní či montáţní operaci.  

Základním cílem JIT je absolutní eliminace výrobních ztrát, mezi které patří: nadprodukce, 

která je povaţována za nejhorší druh ztráty; čekání, jeţ je nejpatrnější ztrátou; přepravní 

ztráty (nevhodné uspořádaní strojů); zpracovatelské ztráty (nevhodný materiál); zásoby jsou 

chápany jako nutné zlo; zbytečná manipulace (zbytečné pohyby) a korekce nedostatků.  
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 Heřman J.; Řízení výroby, str. 109 - 111 



20 

 

Pojem JIT zahrnuje převáţně oblast logistických a výrobních operací. Řada autorů se ale staví 

k JIT jako k celkové (nejen výrobní) filosofii, která se dotýká všech hlavních podnikových 

funkcí a okolí podniku.  

Pro naše výrobní manaţery je na aplikaci JIT nejnáročnější zvládnout nezbytnost skutečně 

týmové spolupráce, prosadit do ţivota všech zúčastněných důleţitou schopnost podřídit se 

vysokým nárokům společného cíle.
23

 Aplikace metody JIT přináší ve výrobním systému řadu 

pozitivních změn. Porovnávání základních aspektů v produkčním procesu je uvedeno 

v následující Tab. 2.3.  

Tabulka 2.3 Porovnání tradičního výrobního systému s JIT 

Tradiční systém JIT 

Hnací sílou výroby je snaha o maximalizaci 

produkce pomocí velkých výrobních sérií, 

dávek a maximálním vyuţitím kapacity 

produkčního zařízení 

Hnací silou výroby je zákaznická poptávka, dle 

poţadavků trhu jsou vyráběny produkty vysoké 

jakosti, dodávané v poţadovaném čase a za 

ekonomicky přijatelnou cenu 

Řízení výrobních procesů je sloţité, 

centralizované, vyuţívá se systém tlaku, 

v provozu je mnoho zásob  

Řízení výrobních procesů je zjednodušené, 

byla provedena decentralizace. Uplatňuje se 

systém tahu – kanban, zásoby nelze vytvářet 

Stav pracoviště je neuspořádaný, na pracovišti 

je nepřehledné uspořádání materiálu i 

výrobních nástrojů a pomůcek 

Stav pracoviště - je přehledně a funkčně 

uspořádáno, jsou eliminovány nepotřebné 

předměty, bezvadná čistota, dodrţování norem  

Kvalifikace pracovníků je úzce zaměřená 

(specializace), nemoţnost jejich komplexního a 

širokého vyuţití i pro jiné operace 

Kvalifikace pracovníků – velmi široká, 

vytváření týmů multikvalifikovaných 

pracovníků, vysoké pracovní tempo 

Strojně operační změny – dlouhé doby 

přípravy strojů, komplikované výměny 

nástrojů, komplikované výměny nástrojů a 

přípravků → velké výrobní dávky 

Strojně operační změny – aplikací metody 

SMED → sníţení přípravných časů → sníţení 

výrobních nákladů, zvýšení výrobní kapacity, 

pruţná reakce na změny, zmenšení dávek → 

výroba bez zásob 

Zajištění kvality – metody kontroly a 

zajišťování jakosti, úplná nebo statistická 

Zajištění kvality – předcházení vadám zásahy, 

které leţí ještě v předvýrobních etapách. Pouţití 
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kontrola produkce, třídění a vyřazování zmetků metody FMEA – vychází z výčtu všech 

moţných vad v konstrukci i v procesu a 

stanovuje nutná nápravní opatření 

Údržba – zajistit maximální kapacitní a časové 

vyuţití výrobního zařízení, jsou pravidelně 

prováděny – běţná a preventivní údrţba, 

inspekce a prohlídky výrobního zařízení, včetně 

oprav provozních a generálních. 15 % - 45 % 

výrobních nákladů je vyvoláno opravami a 

údrţbou 

Údržba – v systému je aplikována tzv. úplná 

výrobní údrţba (TPM), je důleţitější zajištění 

trvalé plné pouţitelnosti strojů neţ plné vyuţití 

strojů z hlediska času i výkonu. Prevence 

údrţby je implementována v konstrukci stroje 

snadno udrţovatelné, vyţadující min. nároky na 

údrţbu, aniţ by se zvyšovalo riziko poruch. 

Postavení a úloha zaměstnanců: firma 

nevyuţívá tvořivý potenciál lidské pracovní síly 

a nevytváří podmínky pro jeho rozvíjení. 

Pracovníci nejsou informováni o cílech 

podniku, o průběhu výroby a racionalizačních 

opatřeních. Dochází k centralizaci řízení i 

řešení problémových situací ve 

specializovaných útvarech a odděleních. 

Postavení a úloha zaměstnanců: jsou 

zaváděny nové formy organizace práce, jejichţ 

cílem je decentralizace, přenesení pravomocí a 

odpovědností na niţší sloţky, vytvoření týmů a 

přístup k informacím. Zaměstnanci mohou 

rozhodovat a tvořit. Metoda kontinuálního 

zlepšování výrobních procesů všemi pracovníky 

kaizen. Kaizen aktivity zahrnují především 

opatření na zlepšení pracovních postupů a 

výrobních zařízení. 

    Zdroj: Heřman, J.; Řízení výroby, 2001, str. 111 - 112 

Přínosy JIT
24

 

Krátké shrnutí přínosů metody JIT, které bylo zpracováno americkými vědci, ukazuje její 

kvalitativní i kvantitativní přednosti proti srovnatelné výrobě tradičního produkčního systému: 

 zvyšuje 2,5 krát produktivitu procesů,  

 sniţuje na 1/3 nároky na výrobní plochy,  

 zkracuje o 70 – 90 % průběţnou dobu výroby,  

 sniţuje o 90 % rozpracovanou (nedokončenou) výrobu,  

 sniţuje o 40 % celkové výrobní náklady,  

 sniţuje o 75 % nároky na počítačovou podporu výrobního plánování.  
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Při zavádění technologie JIT je třeba důkladně zváţit reálné moţnosti do ní zapojených 

organizací a porovnat ji v daných podmínkách s uplatněním jiných moţných technologií 

z hlediska hodnotového a případně i dalších vlivů.  
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2.4.3 Výhody a nevýhody tahových systémů 

Výhody 

 Okamţité přizpůsobení se přání zákazníka. 

 Minimální vázanost peněţních prostředků v zásobách. 

 Zjednodušené řízení na základě decentralizace. 

 Zlepšení kvality. 

 Sníţení poruch zařízení. 

 Umoţňuje vizuální řízení procesu. 

Nevýhody 

 Nutnost změny myšlení. 

 Náklady na analýzu a realizaci změn řídícího a řízeného systému (decentralizace, 

změna layoutu, změna motivace, změna řídících metod). 

 Udrţení a neustálé zlepšování pouţitých metod.  

Aplikace světových vývojových trendů do výrobních organizací není vůbec jednoduchá 

záleţitost. Konkrétní podoba systému řízení je vţdy ovlivňována řadou faktorů, závislých na 

historických, společensko-ekonomických a kulturních podmínkách v jednotlivých zemích. Při 

praktických aplikacích progresivních trendů do produkčních firem je vţdy nutno zvaţovat 

konkrétní podmínky daného podniku v konkrétním prostoru a čase.
25

 

2.5 Kanban  

Na internetových stránkách se uvádí, ţe „systém kanban je v podstatě výrobním informačním 

systémem pro řízení toku výrobků“. Slovo „kanban“ znamená v japonštině „štítek“ nebo 

„kartička“ Tento štítek obsahuje veškeré informace, které dělník potřebuje, aby byla zajištěna 

plynulost výroby při optimální výši mezioperačních zásob. Rozlišují se dva druhy kanbanů: 

1) výrobní kanban (objednávka), vztahující se k jedné operaci,  

2) dopravní kanban (dodací list), cirkulující mezi dvěma po sobě následujícími operacemi.  
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Pracoviště ve výrobě jsou rozdělena na „prodávající“ a „kupující“ a jsou přesně definovány 

„dodavatelsko-odběratelské vztahy“, tj. okruhy pracovišť, která si navzájem dodávají materiál 

a odebírají rozpracované výrobky. „Kupující“ (odběratel) pošle „prodávajícímu“ (dodavateli) 

výrobní kanban (objednávku). Výrobce poţadovaných komponentů je v poţadovaném 

termínu a mnoţství dodá s dopravním kanbanem (dodacím listem).
 26

 

Kanban čerpá z bohatých historických zkušeností japonských firem. Japonský kanban je 

přitom někdy chybně popisován jako prostá technika řízení JIT, která se snaţí udrţet 

minimum zásob na skladě. Zahrnuje však více neţ ladění výroby a systémy dodavatelských 

plánů, které zabezpečují minimalizaci zásob dodávkami na právě poţadované místo. Tato 

skutečnost také podporuje změnu a inovaci podnikových procesů v rámci pracovišť. Členové 

pracovních týmů jsou přitom zodpovědní za konkrétní činnosti a jsou motivování k účasti na 

neustálém zlepšování (kaizen) kanbanového procesu.
27

 

2.5.1 Toyota Production System  

Základy koncepce JIT poloţil K. Toyoda, prezident automobilky Toyota Motor Corporation a 

datují se od roku 1938. Později v sedmdesátých letech byla původní myšlenka opět oţivena a 

stala se základem nejproduktivnějšího výrobního systému na světě – výrobního systému 

Toyota (Toyota Production Systém – TPS). Tento výrobní systém produkuje i v současnosti 

auta s vyšší kvalitou, niţšími náklady a v kratším čase neţ konkurenti, kteří pouţívají tradiční 

dávkovou a sériovou výrobu na linkách.
 28

 

Autorem koncepce JIT a posléze i kanban je Taiichi Ohno. Podnětem pro vytvoření takového 

systému byla potřeba vyvinout systém schopný vyrábět malý počet mnoha různých typů 

automobilů v jednom výrobním závodě.
29

 Z Japonska se tento pojem a celý jeho obsah šířil 

dále do světa, především do USA a následně se dostává i do Evropy, kde se postupně objevuje 

od roku 1982.
30

 Základní prvky TPS jsou uvedeny na Obr. 2.4. 
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Obrázek 2.4 Základní prvky TPS 

Toyota Production System 

Vyšší kvalita – niţší náklady – kratší průběţné časy 

Vyšší bezpečnost – lepší pracovní morálka zkracováním výrobního toku a eliminace plýtvání 

Just-in-time 

„správná součástka ve správném 

mnoţství, ve správném čase 

Integrovaná logistika 

Plynulý tok 

Synchronizace 

Rychlé změny 

Výroba v malých dávkách 

Pull systém  

Kanban 

Práce v taktu 

Standardizovaná práce 

 

Cíle TPS 

 

Pilíře TPS 

 

 

Předpoklady TPS 

Jidoka 

o Zastavení linky (andon) 

Kontrola kvality 

o Řešení příčin problémů 

Zaměstnanci 

o Flexibilní, kompetentní, 

vysoce motivovaní 

pracovníci 

o Týmová práce 

o Kontinuální zlepšování a 

redukce plýtvání 

Nivelizace výroby – Heijunka 

Kaizen 

Filozofie a způsob myšlení 

Zdroj: Košturiak, J.; Frolík Z.; Štíhlý a inovativní podnik, 2006, str. 39 

2.5.2 Předpoklady fungování systému kanban 

K nejpodstatnějším prvkům systému kanban Schulte řadí:
31

 

 samořídicí regulační kruh mezi vyrábějícím místem a místem spotřeby; 

 princip vzít si pro následující spotřebitelský stupeň namísto principu „přines“; 

 flexibilní nasazení lidí a výrobních prostředků; 

 přenesení krátkodobých řídících funkcí na provádějící pracovníky; 

 pouţití karty kanban jako nosiče informací.  

                                                 

31
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Aby byl systém kanban pouţitelný, musí být splněna dle téhoţ autora řada předpokladů, 

kterými jsou: 

 harmonizace výrobního programu; 

Musí být zajištěna stálá spotřeba dílů. 

 standardizace dílů; 

Vytvářením rodin dílů a změněnou odbytovou politikou musí být zajištěna stálá spotřeba dílů. 

Tím můţe být zvýšen podíl opakovaných činností ve výrobě. 

 dílenská organizace orientovaná na materiálový tok; 

Postavení a uspořádání výrobních prostředků orientované na tok, slouţí především k podpoře 

principu samořídicího regulačního kruhu. 

 vysoká pohotovost a malé prostoje výrobních zařízení; 

Aby i přes malé zásoby mohlo být dosaţeno vysoké flexibility výroby při kvantitativních i 

kvalitativních změnách potřeby a aby mohly být omezeny účinky větších poruch, musí 

výrobní prostředky vykazovat vysokou pouţitelnost a být velmi univerzální. 

 nízké procento zmetků; 

Vzhledem k nízkým pojistným zásobám je rozhodující předávání dobrých dílů v rámci toku 

kanban, aby byla zajištěna schopnost systému. Ke sníţení zmetkovosti jsou proto 

předpokládány následující strategie zajišťující kvalitu: 

a) Automatizovaná kvalita - Automatické zařízení, které je integrováno do výrobního procesu, 

přebírá kontrolní funkci. Tím je zajištěna stále stejná jakost, ale vzniká vysoká investice.  

b) Samokontrola - Při tomto způsobu kontroly je pracovník vtaţen do procesu zajišťování 

jakosti. Kaţdý pracovník, resp. skupina přezkušují vlastní kontrolou vlastní práci, resp. úkoly.   

c) Procesní kontrola - Procesní kontrola se zaměřuje na proces samotný. Cílem je odkrýt 

poruchy ve výrobním procesu pomocí statistické regulace výroby. 

 vysoká motivace a kvalifikace pracovníků.  

Všeobecným předpokladem zavedení systému kanban je vysoký stupeň disciplíny 

pracovníků. Pokud se zásady kanbanu dodrţovat nebudou, systém nebude fungovat a výroba 

se díky chybějícímu materiálu zastaví.
32
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Podmínky vhodné pro vyuţití kanbanu shrnuje i následující krátký přehled zpracovaný 

Tomkem a Vávrovou
33

: 

 Spektrum výrobků: výhradně standardní výrobky. 

 Struktura výrobků: výrobky jednoduché i sestávající z více částí. 

 Způsob řešení zakázky: výroba na objednávku i sklad. 

 Způsob dispozice: dispozice orientovaná na zákaznické zakázky i programově. 

 Typ výroby: výroba velkosériová aţ hromadná. 

 Způsob organizace výroby: dílenská a proudová. 

Nejefektivněji lze tuto metodu pouţívat ve velkosériové výrobě, s ustáleným prodejem, kde je 

jednosměrný tok materiálu, výrobní operace lze snadno sladit a nedochází k velkým změnám 

poţadavků na finální výrobu. Kanban, který je podmíněn hlubokými změnami v řízení a 

vysokou odborností pracovníků, zaručuje plynulost provozu i vysokou produktivitu a 

efektivnost výroby. Je tak přehledný, ţe nepotřebuje pouţívat výpočetní techniky. 
34

 

2.5.3 Průběh systému kanban
35

 

Jednokartový kanban 

 V oběhu máme jen jeden typ kanban karty (výrobní karta). 

 Pracoviště můţe pracovat jen, kdyţ má kanban kartu. 

 Pracovníci po výběru prvního dílu z palety vloţí výrobní kanban kartu do schránky. 

 Mistr odebere ze schránek kanban karty na lince Y ve stanovených intervalech. 

 Kanban karty poté mistr umístí na kanban tabuli linky Y v pořadí v jakém je vzal. 

 Pro pracovníky linky X jsou kanban karty signálem k výrobě. 

 Opravňuje výrobu i přesun. 

 Úlohou manipulanta je odebrat kanban kartu z palety, která směřuje ze skladu do 

montáţní buňky, a tuto odloţit do sběrné bedny. 

 Pověřený pracovník přesune kanban karty ze sběrné bedny na výrobní linku, která 

začne výrobu.  
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Dvoukartový kanban 

 V oběhu jsou dva typy karet (výrobní a transportní karta). 

o Pracovníci po výběru prvního dílu z palety vloţí interní transportní kanban kartu do 

schránky. 

o Pracovník logistiky v definovaných intervalech sbírá interní transportní kanban 

karty a současně i prázdné palety. 

o Ve skladě se vybere materiál na základě interní transportní kanban karty. Přeloţí se 

do palet a spolu s kartou se přemístí před výrobní proces. 

o Externí transportní kanban karta se vloţí do schránky a na jejím základě se můţe 

objednat materiál od dodavatele.  

o Na interní transportní kanban kartě se nachází přesná identifikace tovaru. 

 Systém se skládá z rozdělení jednoduchého kanbanu na kanban výrobní a přepravní. 

 Rozdíl oproti jednoduchému kanbanu nastává u výrobní linky. Výrobní pracovník 

manipuluje jen s výrobními kanban kartami, na kterých je uvedené přesné mnoţství 

palet, které se mají vyrobit v následujícím výrobním procesu.  

 Manipulant můţe přemístit po jedné paletě připevněním přepravní kanban karty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Košturiak, J.; Frolík, Z.; Štíhlý a inovativní podnik, 2006, str. 174 

Obr. 2.5 Dvoukartový kanban 
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Vlastnosti dvojkartového kanban systému 

 Manipulant je zodpovědný za přepravní kanban karty a výrobní pracovník za výrobní. 

 Jednoduchost rozvrhované tabule – kdyţ je na výrobní  kanban kartě uvedené přesné 

mnoţství palet, které se má v daném výrobním cyklu vyrobit, odpadá potřeba 

přesného rozvrhování paletové výroby či specializovaného pracovníka pro plánování. 

 Tahový systém – manipulant odváţí palety jen s příslušnou přepravní kanban kartou. 

Kanban umoţňuje pomocí počtu karet přítomných v systému kontrolovat a řídit 

rozpracovanost výroby. I kdyţ byl vyvinut pro řízení „uvnitř“ provozu, je moţné jej aplikovat 

také na řízení vazeb mezi provozy.
36

  

Při zobrazení průběhu kanbanu, ale i jiných materiálových toků, mohou být na obrázcích 

vyuţívány různé značky. Mezi všeobecně pouţívané a známé patří následující (viz Obr. 2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Košturiak, J.; Frolík, Z.; Štíhlý a inovativní podnik, 2006, str. 44 

 

                                                 

36
 Heřman J.; Řízení výroby, str. 117 

Obr. 2.6 Základní značky pro mapování toku hodnot 
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2.5.4 Kanban prostředky  

Košturiak a Frolík povaţují za základní prostředky systému kanban:
37

 

Kanban kartu – reprezentuje objednávku pro interního nebo externího odběratele. Vyuţívá 

se pro přenos informací (kanban karta je někdy nahrazena jiným druhem signálu – světlo, 

míček, volná plocha, obrácená přepravka apod.) Kanban karta je cestovní lístek ve výrobě. 

Kaţdá karta by měla odpovídat na následující otázky: Co? (název výrobku); Kdo? (výrobní 

místo); Kolik? (mnoţství); Pro koho? (místo spotřeby). 

Obsahem kanban karet můţe být: název dílů; modifikace (pro jaký následující stupeň výroby 

se pouţívá); číslo dílu; typ palety, bedny, atd.; mnoţství kusů na paletě, bedně atd.; odpisové 

středisko (důleţité pro správné odepisování materiálu); skladová skupina (mění se podle místa 

uloţení ve skladu, podle toho se mění barva kanban karty); pevné úloţiště ve skladu (sektor, 

regál, paleta, bedna, atd.); cílová adresa linky; kanban číslo; čárový kód skladového systému. 

Kanban tabuli – místo, kde interní dodavatel přebírá informaci o poţadavcích interního 

odběratele. Je základním vizuálním prvkem.  

Kanban schránku – slouţí na odkládání kanban karet, kam odběratel vloţí své poţadavky. 

Jsou umístěné na pracovišti interního odběratele. Kanban karty jsou z ní odebírány 

v pravidelných intervalech příslušnou osobou.  

Kanban nemusí pouţívat doklady, můţe pouţívat i jiné signály, např. optické nebo akustické. 

Je moţno se vzdát i tisku kanban karet, jestliţe zakázka bude zprostředkována elektronickou 

cestou do fronty na obrazovce u zdroje. Na terminálu spotřebitele jsou uváděny i odběry ze 

zásob a při sníţení pod minimum je vystavena další zakázka pro vyplnění mezery.
38

 

                                                 

37
 Košturiak, J.; ‚Frolík, Z.; Štíhlý a inovativní podnik, str. 175 

38
 Schulte, CH.; Logistika, str. 
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2.5.5 Kanban pravidla  

Interní materiály podniku Continental shrnují základní pravidla pro fungování systému 

kanban do šesti následujících bodů.
39

  

1. Následující proces odebírá položky z proudu procesů.  

Nesmí se dělat ţádné odebrání bez kanbanu.  Odebírá se pouze tolik dílů, kolik kanban 

označuje. Doplňováno bude jen to, co mám být spotřebováno. 

2. Předcházející procesy produkují pouze to, co bylo odebráno.  

Nevyrábí se více, neţ obdrţený počet kanban karet. Vyrábí se v pořadí, ve kterém se kanban 

karty obdrţely. Tím se vyhneme nadprodukci. Mnoţství kolísání součástek vede k variabilitě 

při manipulaci s materiálem a zásobami, vyţadují mimořádný prostor a pracovní síly.  

3. Závadné díly se nedávají k dalšímu zpracování. 

Kvalita se buduje v kaţdém procesu. Kaţdý proces odhalí a opraví své vady. Stroje musí být 

schopny zastavit, pokud se objeví závada. Pohybující se vadné díly vedou k vysoké zásobě a 

zbytečně plní potrubí s nechtěným materiálem, coţ způsobuje další manipulace.  

4. Musí být stanovena úroveň výroby.  

Úroveň výroby eliminuje rozdíly v toku u různých procesů a pomáhá ji udrţovat stabilní.  

5. V případě použití karet, kanbany vždy doprovázejí všechny díly. 

Díly a materiály mají vţdy připojenou kartu. Kanbany jsou identifikační štítky, které potvrdí, 

ţe se potřebují součástky a zajistí vizuální kontrolu. Identifikace materiálu je rozhodující 

proto, abychom znali stav produkce, abychom odstranili zmatek a nedostatek materiálu.  

6. Počet kanbanů se snižuje postupně v průběhu času.  

Počet karet se sniţuje, aby se sníţily zásoby a odhalily problémy → neustálé zlepšování. 

                                                 

39
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2.5.6 Přínosy systému
40

 

Nejčastěji zdůrazňovaný přínos je sníţení zásob o 60 – 90 %, redukce seřizovacích časů o cca 

95%, zkrácení průběţných časů výroby o 50 – 80 %, redukce potřeby ploch o cca 50 %, 

sníţení personálních nákladů o cca 60 %, sníţení nákladů na kvalitu o 20 – 60 %.  

Dalším přínosem je zajištění systémového toku informací v celém procesu výroby a dodávek 

dílů, zaloţeného na sledování předem určeného stavu zásob. Podpora plynulosti výroby při 

nárůstu sortimentu, zmenšení pracnosti plánování (tzn. tvorby plánu i jeho kontroly). V 

neposlední řadě se jedná o otevřený systém pro řízení, který umoţňuje lepší přehled o stavu 

výroby a zásob rozpracované výroby i úsporu přepravních nákladů. 

Kanban je jednoduchý, technicky nenáročný a flexibilní systém dílenského plánování 

"otevřený" pro všechny pracovníky a výrobní týmy. Mezioperační zásoby se mohou omezit 

jen na bezpečnostní zásoby a zásoby nedokončené výroby je moţné radikálně redukovat. Celý 

proces výroby se zjednodušuje. Aplikace kanbanu vede ke zvyšování spokojenosti zákazníka i 

díky redukci času potřebného pro splnění objednávky.  

Nezanedbatelné je i sníţení úsilí vynaloţeného na procesy s minimální přidanou hodnotou 

související s výrobou a přepravou zásob materiálů, komponent atd. Celkově niţší náklady 

spojené s dopravou informací, které jsou navíc rychlé a přesné. Ve výrobních podnicích tato 

metoda také umoţňuje delegování zodpovědnosti pracovníkům přímo na linkách. 

2.6 Výpočet Kanbanu 
41

 

Pro výpočet kanbanu musíme mít na paměti, ţe počet kanbanů v tahovém systému určuje 

počet dílů v oběhu a výpočty jako dimenzování supermarketu nejsou jen jednorázovou 

činností. Musí být provedeny kaţdý měsíc, kaţdý týden moţná i kaţdý den dle změn v 

zákaznické poptávce.  

 

                                                 

40
 http://www.cvis.cz/hlavni.php?stranka=novinky/clanek.php&id=167 

41
 Interní materiály společnosti 
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Někdy je implementace kanbanu moţná i bez podrobných výpočtů (začátek s příliš mnoha 

kanbany), pak můţeme jejich počet sníţit, neţ se objeví problémy. Bezpečnostní zásoby by 

měly být zahrnuty, pokud jsou nezbytně nutné.  

2.6.1 Metoda Push2Flow 

Velikost supermarketu a následně počtu kanban karet bude vypočítána pomocí metody 

Push2Flow, jejíţ postup je v interních materiálech společnosti Continental uveden 

následovně: 

Otázka: Kolik dílů musí být uloţeno v supermarketu pro zajištění dodávek na další produkční 

krok? 

1. Kdyţ je ze supermarketu spotřebován jeden box A procesem 2, jak dlouho trvá naplnění 

tohoto boxu?  

a) Jak dlouho trvá informovat proces 1 o spotřebě procesem 2?  

b) Doba čekání signálu před procesem 1, protoţe další část (B) je v provozu.  

c) Doba změny varianty z B na A. 

d) Doba výroby prvního (= jednoho) kusu? (výroba A procesem 1) 

e) Doba za proces 1 k dokončení jednoho boxu A. 

f) Doba na přepravu boxu A do supermarketu.  

g) Krytí nespolehlivosti zařízení. 

h) Bezpečnostní koeficient (1,0 aţ 1,5)  

2. Kolik dílů bude spotřebováno procesem 2 během této doby?   

Tento postup můţe být upraven nebo doplněn o další skutečnosti dle potřeb konkrétní situace 

v dané společnosti.  
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2.6.2 Supermarket
42

 

Supermarkety ve výrobě představují nové formy skladování a nahrazují konvenční sklady, jak 

je známe. Převáţně se pouţívají při zavádění principu tahu v materiálovém toku a představují 

sklad hotových výrobků nebo zásob, ve kterém je přesně definováno mnoţství. Materiál smí 

být ze supermarketu (viz Obr. 2.7) odebrán pouze na základě kanbanové karty nebo jiné 

formy informace podporující princip tahu. 

 

 

 

 

 

   

             Zdroj: http://e-api.cz/page/68345.supermarket/  

                                                 

42
 http://e-api.cz/page/68345.supermarket/ 

Obrázek 2.7 Supermarket 

http://e-api.cz/upload.cs/9/9e0c2
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3 Profil společnosti 

3.1 Continental ve světě 

S předpokládanou výší ročního objemu prodeje více neţ 26.4 milionu EUR v roce 2008 je 

Continental Corporation jedním ze světových lídrů v oblasti automobilového průmyslu. 

Společnost dnes zaměstnává přibliţně 150 000 zaměstnanců v téměř 200 lokalitách v 36 

zemích světa. Jako dodavatel produktů v oblasti pneumatik, brzdových systémů, 

podvozkových komponentů a vozidlové elektroniky přispívá společnost ke zdokonalování 

jízdní bezpečnosti a ochraně globálního klimatu. Continental je také významným partnerem v 

oblasti automobilové komunikace. 

3.2 Continental v České republice 

Společnost Continental v České republice působí v závodech v Adršpachu, Brandýse nad 

Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích a Trutnově a zaměstnává téměř 13 000 

zaměstnanců. V České republice vyrábí palivové dopravní jednotky, palubní přístroje, 

ovládací panely klimatizací, rádia a navigační systémy, brzdové válce a posilovače brzd, 

senzory, elektronické řídicí systémy, trysky, čerpadla a pumpy, ventily, hadicové systémy, 

motory pro topení, pláště pneumatik pro osobní a nákladní automobily a pro autobusy, 

dodávky a speciální stroje, ventilaci a klimatizaci a další. 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: interní materiály společnosti 

Obr. 3.1 Automotive Systems Czech Republic s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm 
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3.3 Historie společnosti 

Mezi nejdůleţitější milníky Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o., Frenštát 

pod Radhoštěm patří následující: 

Květen 1995 → zahájení výroby ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Duben 1996 → zahájení výroby v hale B 

Prosinec 1999 → Siemens Automobilové systémy, s. r. o.  

Duben 2001 → nákup VDO Siemensem Corporation  

Květen 2003 → zahájení výroby senzorů  

Říjen 2003 → implementace organizace „focus factory“ 

Prosinec 2004 → otevření nového logistického centra 

Prosinec 2007 → nákup Siemens VDO Continentalem Corporation  

Leden 2008 → nové jméno společnosti: Continental Automotive Systems Czech Republic 

s. r. o. 

3.4 Zákazníci 

Mezi zákazníky společnosti Continental patří mnoho světově známých automobilových firem 

(viz Obr. 3.2).  Společnost sestavila jejich TOP 10 za rok 2009 – deset nejdůleţitějších 

zákazníků (viz Obr. 3.3).   

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

Obr. 3.2 Zákazníci společnosti 
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Zdroj: Interní materiály společnosti 

3.5 Produkty společnosti 

Společnost je známá svou širokou nabídkou produktů. Výroba těchto produktů se zaměřuje na 

tři oblasti:  

1) „Focus Factory 1“ – soustřeďuje se na kontrolu a bezpečnost, uţitková vozidla a dodávky 

paliva. Vyrábí se zde například ovládání jednotky dveří, spouštěče oken, střešní okenní 

systémy, vysílače, přijímače RF, kontrolní moduly, přídavné topení, rychloupínací systémy. 

2) „Focus Factory 2“ – zaměřuje se na motorové systémy, přístrojové vybavení a ovladače. 

Mezi výrobky této oblasti patří elektronika benzínových a naftových motorů, přenosná 

elektronika, LC moduly.  

3) „Focus Facoty SN“ – zajímá se především o snímače, pohony a senzoriku. Mezi konkrétní 

produkty této oblasti výroby patří snímače teploty, úrovňové senzory a aktuátory, snímače 

rychlostí.  

 

  

VW 21%

Ford 21%

Daimler 6%Volvo 6%GM 6%Fiat 5%

John 
Deere 5%

Nissan 4%

Škoda 4%

MB 3%

Ostatní 19%

Obr. 3.3 TOP 10 zákazníci  
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Zdroj: Interní materiály společnosti  

Volvo – Passive Key Webasto – T5 John Deere - BCU 

Ford - DCUICA Audi, Škoda, Seat, VW 

- Simos 3/7/9, Simtec 

group, Rotax 

Audi, Škoda, Seat, VW 

- Simos PCR2, PPD1, 

SID 306, SID 208 

Škoda, VW, GM, 

BMW - Opel Delta, 

PQ35B5, Flaptaster 

Ford, VW, Volvo, LR, 

Daimler - Haldex, LU 

Servo, DSME, QHCU 

Level Sensor 

Temperature Sensor Speed Sensor Temperature Sensor 

Obr. 3.4 Produkty společnosti 
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3.6 Kaizen ve společnosti 

Kaizen aktivity jsou ve společnosti Continental součástí systému neustálého zlepšování, který 

se označuje zkratkou ConCIP (Continental Continuous Improvement Process). Prvotním 

základem zlepšování kaizen jsou individuální návrhy, které jsou zde praktikovány jiţ 8 let.  

Individuální návrh si můţe podat kterýkoliv zaměstnanec společnosti. Podat návrh znamená 

zapsat svůj návrh do systému, nechat ho schválit určeným pracovníkem a poté přímo 

zrealizovat nebo domluvit realizaci s kompetentním pracovníkem. Zápis zlepšovacího návrhu 

je moţný na kterémkoliv PC ve firmě, kde také pracovník dostává informaci, jestli byl návrh 

schválen a jakou případnou odměnu pracovník za svůj nápad dostane. Existují zde dvě formy 

odměn. Pokud návrh přinese reálné úspory, je část úspor vyplacená pracovníkovi. Pokud 

nejdou úspory přímo vyčíslit, například u zlepšení bezpečnosti práce, kvality, ochrany 

ţivotního prostředí apod., dostane pracovník body, za které si potom ve firemní prodejně 

můţe zakoupit drobné dárky. V posledních letech se účast v tomto programu pohybovala 

okolo 90 % a v průměru kaţdý pracovník podal 6 zlepšovacích návrhů za rok.  

Další formou zlepšování jsou kaizen krouţky a kaizen workshopy. Základem tohoto systému 

je tzv. kaizen organizační struktura, ve které nalezneme funkce kaizen praktikanta, kaizen 

trenéra a kaizen manaţera. Kaizen praktikanti jsou pracovníci, kteří pracují v jednotlivých 

odděleních závodu a mají trénink na zlepšování metodou kaizen (převáţně se jedná o vedoucí 

linek, týmové předáky a vedoucí skupin). Jsou disciplinárně podřízeni svým vedoucím útvarů 

a v oblasti zlepšování jsou metodicky řízení kaizen trenérem.  

Kaizen krouţky jsou mini workshopy (30 – 60 min), které jsou pravidelně organizovány a 

moderovány kaizen praktikantem přímo na dílnách nebo v kancelářích. Tématem těchto 

workshopů je převáţně vyhledávání ztrát a jejich eliminace. Kaizen krouţku se účastní 3 – 5 

pracovníků, většinou operátoři, seřizovači a běţní technicko-hospodářští pracovníci. 

Výstupem jsou návrhy na zlepšení a jejich realizace, které jsou hodnoceny podle stejných 

pravidel, jako individuální návrhy. 
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Kaizen workshop je metoda, která vede ke strukturovanému řešení problému s vyuţitím 

nástrojů jako brainstorming, bodová metoda, Ishikawa diagram, 5x proč, hodnotící matice 

apod., pro zvýšení efektivity řešícího týmu. Kaizen workshopy trvají 1 - 5 dnů a jsou 

realizovány podle časového plánu dohodnutého mezi kaizen manaţerem a manaţery 

jednotlivých oddělení. Kaţdý workshop je kaizen trenérem vyhodnocen a výsledek je 

prezentován managementu. Po uzavření workshopu zajistí sponzor vyplacení odměny pro 

členy řešícího týmu podle pravidel stejných jako u individuálního návrhu (body nebo peníze).  
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4 Analýza současného stavu zaměřená na rozpracovanost v 

procesu 

Tato kapitola se zabývá oddělením C3, kde společnost Continental vyrábí plastové klíče. 

Analýza se konkrétně zaměřuje na Centrum lepení loga a na popis výroby na tomto pracovišti. 

Následující informace jsou pouţity z interních materiálů společnosti Continental a z výsledků 

vlastního pozorování.  

4.1 Centrum výroby klíčů (Hala C3) 

Na layoutu pod textem (viz Obr. 4.1) jsou znázorněny jednotlivé části výrobní haly C3. Pro 

projekt jsou nejdůleţitější Centrum lepení loga a výrobní buňka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 4.1 Layout haly C3 společnosti Continental 

Centrum lepení loga 

Výrobní buňka  

(celý klíč) 

Děličky 
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Continental vyrábí v hale C3 plastové klíče. Vyrábí se zde horní díly, spodní díly a spodní 

díly s nalepeným logem, které pak dohromady vytvoří plastový klíč. Horní a spodní díly bez 

nalepeného loga jsou součástí kanbanu na materiál.  

Řízení rozpracovanosti pomocí kanbanu se bude zavádět pouze pro spodní díly s nalepeným 

logem. Spodní díly se totiţ nalepením loga a následným schnutím mění ze vstupního 

materiálu na rozpracovanost. Některé druhy spodních dílů s nalepeným logem nebylo vhodné 

zahrnovat do kanbanu WIP. Poptávka po těchto variantách klíčů není velká, zásoba by proto 

musela být příliš vysoká a vázala by zbytečně velký prostor.  

Řízení rozpracovanosti je velký problém. Hodně firem se tomu vyhýbá, jsou v tom vázány 

peníze a rizika, ţe se kusy mohou někde ztratit, zapomenout a sešrotují se. Pro centrum lepení 

loga je v této oblasti důleţitá vizualizace a minimalizace zásob.  

4.2 Průběh výrobní činnosti v hale C3 

Milkrunner objednává na základně kanbanu vstupní materiál. Materiál je přidělen podle 

potřeby operátorům, kteří provádějí lepení transpondéru a lepení loga.  Tyto dvě činnosti 

mohou, ale nemusí probíhat současně. Jiný materiál vstupuje ke zpracování do SMD linky a 

následně musí projít kontrolou na AOI. Zkontrolované díly vstoupí do děličky. Po rozdělení 

všechny vstoupí do buňky jako materiál. Zde probíhá montáţ pérek, montáţ baterie, konečná 

montáţ a konečná kontrola. Poté dochází k balení a nakonec je proveden výstupní audit.   

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Materiál SMD linka 

Transpondér Materiál 

AOI 

Logo 

Výrobní 

buňka 

Materiál 

Obr. 4.2 Průběh výroby v hale C3 
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4.3 Průběh výrobní činnosti Centra lepení loga 

V Centru lepení loga je k dispozici regál na vstupní materiál, pět lepiček vybavených 

potřebnou dokumentací k lepení, lepička transpondéru a regály ke schnutí horních dílů 

s nalepeným logem (viz Obr. 4.3). Pracoviště řídí vedoucí směny.  

 

 

 

 

 

 

 

             Zdroj: vlastní zpracování 

Dispečer na základě kanbanu na vstupní materiál dodá do regálu potřebný materiál ze skladu. 

Operátoři si z regálu odebírají materiál dle pokynů týmového předáka.  

 

 

 

 

 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 4.3 Centrum lepení loga 

1 

1 

1 1 

1 1 

2 

Lepičky 

Vedoucí směny 

 

Regály s díly 

ke schnutí 

3 

4 

Regál - vstupní 

materiál 

Obr. 4.4 Regály se vstupním materiálem 
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Odebraný materiál v bednách si operátor umístí k dané lepičce. Proces výroby v Centru lepení 

loga začíná tím, ţe operátor přijme na lepičku spodní díl klíče (vstupní materiál), na který 

nalepí logo konkrétní firmy a tím z něj udělá rozpracovanost.  

  

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Dnes musí týmoví předáci kontrolovat mnoţství nalepených spodních dílů s výrobním plánem 

po jednotlivých variantách. U variant je 24 hodin schnutí. Nevýhoda tohoto plánování je 

v řízení na základě zkušeností týmových předáků. U některých variant naplánují více neţ je 

třeba (vysoká rozpracovanost), u jiných méně, neţ je třeba (zastavení výroby). Je tedy nutné 

najít systém, který bude sám sebe řídit a nebude vyţadovat, aby se vše počítalo ručně a 

docházelo k chybným rozhodnutím týmových předáků.  

Momentálně je zavedený funkční kanban na vstupní materiál a u spodních dílů klíčů je 

kanban zavedený jen na spotřebu. Jeho funkčnost je tedy ověřena.  

Kanban na rozpracovanost (=WIP) je potřeba zavést pro pět projektů se sedmi různými 

variantami spodních dílů klíčů s nalepeným logem.  

Názvy projektů spodních dílů jsou uvedeny v tabulce pod textem (viz Tab. 4.1). Druhý 

sloupec této tabulky obsahuje čísla variant spodních dílů před nalepením loga, třetí sloupec 

pak čísla variant po nalepení loga. 

 

 

Obr. 4.5 Spodní díl klíče před a po nalepení loga Ford 
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      Zdroj: vlastní zpracování 

U všech spodních dílů s nalepeným logem, pro které se zavádí kanban je totoţná doba schnutí 

loga, a to 24 hodin.  

Všechny spodní díly jsou po nalepení loga umístěny do blistru. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Zdroj: vlastní zpracování 

V kaţdém blistru musí být průvodní identifikační lístek (PIL), kde je uveden název projektu a 

dané MFLB, ukončená operace, datum a hodina jejího ukončení, hodina, kdy je moţno díl 

dále zpracovávat, směna a podpis zaměstnance.  

 

Projekt MLFB 

P1007 40AK49351 5WK49351 

Ford PK 40AK48794 5WK48794 

Ford NGK 40AK48791 5WK48791 

Ford C170 
40AK48071 5WK48071 

40AK47899 5WK47899 

Volvo Y28x 
40AK49224 5WK49224 

40AK49225 5WK49225 

Tab. 4.1 Názvy projektů, MFLB před a po nalepení loga  

Obr. 4.6 Pracoviště operátora v Centru lepení loga  
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           Zdroj: vlastní zpracování 

Do blistru se vejde různý počet spodních dílů v závislosti na jejich variantě (viz Tab. 4.2).  

Tab. 4.2 Počet dílů s nalepeným logem v blistru  

 

 

 

 

 

         Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

MLFB Blistr/ks 

5WK49351 100 

5WK48794 60 

5WK48791 90 

5WK48071 100 

5WK47899 100 

5WK49224 64 

5WK49225 64 

Obr. 4.7 Průvodní identifikační lístek 

Obr. 4.8 Rozdílný počet dílů v blistru, Ford vs. Volvo  

Hodina 

dolepení 

Název projektu 
MFLB 

 

Podpis 

zaměstnance 

Ukončená operace 

Hodina, kdy je možné díl 

dále zpracovávat 

Směna 
Datum lepení 
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Blistry se umísťují do supermarketů ke schnutí. Na supermarketu je vţdy vyznačen název 

projektu. Do kaţdého supermarketu lze vloţit 26 blistrů. Na pracovišti je celkem 25 

supermarketů, v 7 regálech.  

 

 

 

 

 

  

  Zdroj: vlastní zpracování 

Pro zajištění principu FIFO je určen způsob vkládání blistrů s nalepenými logy (zprava do 

leva). Blistr s nejpozději nalepenými logy je označen cedulkou „ZDE VKLÁDEJ“, blistr 

s nejdříve nelepenými logy (díly odebírané pro další spotřebu) je označen cedulkou „ZDE 

ODEBÍREJ“.  

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 4.9 Blistry v supermarketech  

 

Obr. 4.10 Označení blistrů  
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Blistry se převáţejí mezi jednotlivými pracovišti pomocí vozíku v bednách. Kaţdá bedna 

obsahuje čtyři blistry. Tyto bedny se převáţejí po příslušné době schnutí ze supermarketu do 

konečné výrobní buňky, kde se vytváří finální výrobek, a to klíč s nalepeným logem příslušné 

značky.  

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

Výroba v Centru lepení loga probíhá ve třísměnném provozu od pondělí do pátku. O 

víkendech bývají zaměstnanci často najímání na přesčasovou práci, která je však drahá. Na 

jedné směně můţe lepit loga na spodní díly klíčů maximálně pět operátorů, protoţe je zde pět 

lepiček. Otázkou taky je, zda je tolik operátorů v daném okamţiku k dispozici.  

Ve výrobě dochází také k výpadkům. Rozlišují se malé výpadky a velké poruchy. Malé 

výpadky trvají maximálně dvacet minut a řeší je systémové obsluhy. Tyto výpadky jsou 

vedené v provozním deníku. Nazývají se také jako výpadky drobného charakteru. Velké 

poruchy se označují jako C1. Tyto poruchy systémové obsluhy řešit neumí, a proto se musí 

postoupit údrţbě. 

4.4 Vymezení projektu 

Název projektu:    Řízení rozpracovanosti ve vybraném firemním procesu 

Cíl projektu:       Zavést řízení rozpracovanosti pomocí kanbanu 

Obr. 4.11 Pracoviště výrobní buňky 

Blistr 

Bedny 
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Cíl projektu splňuje kritéria SMART, tzn., ţe je specifický, měřitelný, akceptovatelný, 

realizovatelný a termínovaný.  

S – řízení rozpracovanosti spodních dílů klíčů s nalepeným logem, s cílem minimalizovat 

zásoby jednotlivých variant, ale zároveň garantovat dostatek rozpracovanosti pro výrobu. 

Pouţijeme k tomu metodu Push2Flow 

M – v kusech, v korunách 

A – dnešní stav – týmoví předáci musí kontrolovat mnoţství nalepených spodních dílů 

s výrobním plánem po jednotlivých variantách. Je tam 24 hodin schnutí. Chceme najít systém, 

který bude sám sebe řídit a nebude vyţadovat, aby se vše sloţitě počítalo.  

R – je zaveden funkční kanban na vstupní materiál, je tedy ověřena jeho funkčnost.  

T – prosinec 2010. 

4.5 Základní data  

V této podkapitole jsou uvedená data, která jsou potřebná k výpočtu kanban karet. Výčet 

potřebných dat z teoretické části (kapitola 2.6.1) je na základě analýzy současného stavu 

upraven pro tento konkrétní projekt.  

Data potřebná k výpočtu 

Jak dlouho trvá informovat proces 1 o spotřebě MLFB procesem 2?  

Doba čekání signálu před procesem 1? (výroba jiného MLFB)  

Doba změny varianty z B na A. 

Doba výroby prvního (= jednoho) kusu?  

Doba výroby první bedny? 

Doba transportu blistru do regálu na schnutí? 

Krytí nespolehlivosti zařízení? 

Technologická zásoba 

Doba transportu 1 bedny k procesu 2 

Rezerva na víkend 

Bezpečnostní koeficient (1,0 až 1,5)  

Norma procesu spotřeby 
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Další potřebná data zařazena do výpočtu: 

technologická zásoba, která pokryje dobu schnutí nalepených log; 

doba transportu jedné bedny k procesu 2, která je nezbytná; 

rezerva na víkend, aby se nemuseli najímat zaměstnanci na víkendové přesčasy. 

Informovat proces 1 o spotřebě MLFB procesem 2 trvá dvě hodiny. Manipulant zásobuje 

výrobní operace ve dvouhodinových okruzích – tzn., ţe kaţdé 2 hodiny obslouţí všechna 

pracoviště. Nejdelší moţná doba předání signálu o spotřebě je tedy 2 hodiny.  

Doba čekání signálu před procesem 1, protoţe se vyrábí jiné MLFB, je u všech typů MLFB 

deset minut.  

Doba výroby prvního, tedy jednoho kusu je u jednotlivých variant odlišná. Údaje potřebných 

variant jsou uvedeny v tabulce (viz Tab. 4.3) v minutách za kus a vycházejí z normy spotřeby 

času pro operaci lepení. Z těchto dat dále vypočtu dobu výroby jedné bedny.  

 

 

 

 

 

 

             Zdroj: vlastní zpracování 

Přenos blistru do regálu na schnutí trvá deset vteřin. Tento údaj, stejně jako následující, jsme 

zjistili jednoduše, a to měřením pomocí stopek.  

Náklad jedné bedny (=4 blistry) na vozík a její následný odvoz k procesu 2 (do výrobní 

buňky) trvá jednu minutu.  

Tab. 4.3 Norma spotřeby času  

MLFB Výroba 1 ks /min 

5WK49351 0,346 

5WK48794 0,301 

5WK48791 0,301 

5WK48071 0,317 

5WK47899 0,317 

5WK49224 0,387 

5WK49225 0,464 
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Krytí nespolehlivosti zařízení je pět minut. Jedná se o průměrnou dobu, která je spočítána za 

všech pět lepiček v období osmi měsíců z analýzy prostojů.  

Technologická zásoba je totoţná s dobou schnutí log, coţ je 24 hodin u všech variant 

spodních dílů.  

Rezerva na víkend – některé buňky z kapacitních důvodů vyrábějí i v přesčasových směnách 

(max. 3 směny za víkend). Z důvodu dodatečných nákladů na přesčasovou práci je ale 

neţádoucí, aby i lepičky vyráběly o víkendu, proto do kanbanu zahrneme rezervní mnoţství 

schopné pokrýt 3 směny výroby v buňce o víkendu, zatímco lepičky log o tomto čase 

nevyrábějí. 

Bezpečností koeficient je 10 %, jen u varianty 5WK48791 je 30 % (z důvodu nestability 

procesu – vada spodních dílů odhalena aţ v buňce na procesu vibračního svařování). Tyto 

koeficienty byly určeny na základě zkušeností příslušnými zaměstnanci.  

Dalším potřebným údajem pro výpočet kanbanu je norma procesu spotřeby. Norma 

jednotlivých variant je uvedena v tabulce 4.4 v minutách na 100 ks. 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj: vlastní zpracování 

Všechna tyto data mi byla poskytnuta z interních údajů společnosti Continental. 

Tab. 4.4 Norma procesu spotřeby  

MLFB Norma procesu spotřeby 

5WK49351 60,45 

5WK48794 52,85 

5WK48791 16 

5WK48071 30 

5WK47899 35,3 

5WK49224 39,3 

5WK49225 42,8 
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4.5.1 Vhodnost využití kanbanu 

Tabulka z teoretické části (viz kap. 2.5.2) uvádí, zda jsou splněny vhodné podmínky pro 

vyuţití kanbanu. 

Tab. 4.5 Podmínky vhodné pro vyuţití kanbanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Zdroj: vlastní zpracování 

4.6 Výpočet kanban karet, supermarketů 

Analýzu základních dat jsem pouţila k výpočtu dalších potřebných údajů, které následně 

vedou k výpočtu potřebního mnoţství kanban karet a supermarketů. Všechny získané i 

vypočtené údaje jsou následně přehledně seřazeny do Tab. 4.6.  

Všechna základní data jsem si převedla na společnou jednotku, minuty, abych s nimi dále 

mohla pracovat.  

Doba výroby první bedny 

Jak dlouho trvá vyrobit celou bednu spodních dílů s nalepeným logem, která obsahuje čtyři 

blistry.  

  doba výroby prvního kusu * počet kusů v blistru * počet blistrů v bedně   (4.1) 

Kritérium   ANO/NE 

Spektrum výrobků standardní výrobky  ANO 

Struktura výrobků 
jednoduché   

z více částí  ANO 

Způsob řešení 

zakázky 

výroba na objednávku  ANO 

výroba na sklad   

Způsob dispozice 

orientace na zákaznické 

zakázky 
 ANO 

orientace programově   

Typ výroby 
velkosériová  

hromadná ANO 

Způsob organizace 

výroby 

dílenská  ANO 

proudová   
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P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5wk49224 5wk49225 

min Min min min min Min min 

138 72 108 127 127 99 119 

Např. P1007: 0,346 * 100 * 4 = 138 minut 

Rezerva na víkend 

Jak velká musí být rezerva na víkend, aby se nemusela platit přesčasová práce, ale aby 

zároveň nebyla zastavena výroba dalšího procesu. Jedna směna má bez bezpečnostních 

přestávek 410 minut. O víkendu se pracuje ve čtyřech buňkách v třísměnném provozu.  

P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5wk49224 5wk49225 

min min min min min Min min 

1230 0 1230 0 0 1230 1230 

3 * 410 = 1 230 minut 

Doba potřebná k doplnění spotřebované bedny  

Jak dlouho trvá, neţ se doplní bedna, která byla spotřebovaná následujícím procesem výroby.  

jak dlouho trvá informovat proces 1 o spotřebě MLFB procesem 2 

doba čekání signálu před procesem 1 

doba změny varianty na dané MLFB 

doba výroby jednoho kusu 

doba výroby jedné bedny 

doba transportu blistru do regálu na schnutí 

krytí nespolehlivosti zařízení 

technologická zásoba 

doba transportu jedné bedny k procesu 2 

rezerva na víkend 

∑ doba potřebná k doplnění spotřebované bedny     (4.2) 
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P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5wk49224 5wk49225 

min Min min min min Min min 

1730 1664 2930 1719 1719 2921 2941 

Např. P1007: 120+10+15+0,346+138+0,6+5+1140 = 1 730 minut 

Celková doba potřebná k doplnění spotřebované bedny 

doba potřebná k doplnění spotřebované bedny * bezpečnostní koeficient  (4.3) 

P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5wk49224 5wk49225 

min Min Min min min Min Min 

1903 1831 3809 1891 1891 3213 3235 

Např. P1007: 1730 * 1,1 = 1 903 minut 

Počet kusů v supermarketu 

Kolik kusů spodních dílů s nalepeným logem musí obsahovat jeden supermarket (jak velká 

musí být zásoba rozpracovanosti).  

100 * celková doba potřebná k doplnění spotřebované bedny 

norma procesu spotřeby buňky    (4.4) 

P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5wk49224 5wk49225 

ks ks Ks ks Ks Ks Ks 

5 387 3464 23808 6302 5356 8176 7558 

Např. P1007: (100 / 60,45) * 1903 = 3 345 kusů 

Počet blistrů v supermarketu 

Kolik blistrů daného typu spodního dílu s nalepeným logem bude obsaţeno v supermarketu.  

počet kusů v supermarketu 

počet kusů v blistru      (4.5) 
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P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5wk49224 5wk49225 

ks ks Ks ks ks ks ks 

54 58 265 63 54 128 118 

Např. P1007: 5387 / 100 = 54 blistrů  

Počet beden v supermarketu = počet kanban karet 

Kolik beden jednotlivých typů spodních dílů s nalepeným logem bude v supermarketech. 

Potřebný počet kanban karet pro kaţdou verzi spodního dílu s nalepeným logem.  

počet blistrů v supermarketu 

počet blistrů v bedně      (4.6) 

P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5wk49224 5wk49225 

ks ks Ks ks ks ks ks 

13 14 66 16 13 32 30 

Např. P1007: 33 / 4 = 13 beden = 13 kanban karet 

Celkový počet kanban karet 

Součet karet všech verzí spodních dílů s nalepeným logem. 

∑kanban karet všech MFLB    (4.7) 

13 + 14 + 66 + 16 + 13 + 32 + 30 = 184 kanban karet 

Celkový počet blistrů  

Počet blistrů potřebný pro všechny verze spodních dílů s nalepeným logem.  

∑blistrů všech MLFB      (4.8) 

54 + 58 + 265 + 63 + 54 + 147 + 128 = 740 blistrů 
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Potřebný počet supermarketů 

Kolik supermarketů bude zapotřebí, aby se nám do nich vešly všechny potřebné blistry.  

celkový počet blistrů 

počet blistrů v jednom supermarket     (4.9) 

740/ 26 = 27 supermarketů 

Potřebný počet regálů 

Kolik regálu musí být umístěno u lepiček, aby se zde vešla celá zásoba spodních dílů 

s nalepeným logem.  

∑blistrů všech variant 

80                (4.10) 

740 / 80 = 9 regálů 

K dispozici je pouze sedm regálu, proto bude nutné další dva přikoupit. 
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Tab. 4.6 Výpočtová tabulka  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5wk49224 5wk49225 

Min min min min min Min Min 

Jak dlouho trvá informovat proces 1 o spotřebě MLFB 

procesem 2? 
120 120 120 120 120 120 120 

Doba čekání signálu před procesem 1 (výroba jiného 

MLFB)? 
10 10 10 10 10 10 10 

Doba změny varianty na dané MLFB? 15 15 15 15 15 15 15 

Doba výroby prvního (= jednoho) kusu? (min/ks) 0,346 0,301 0,301 0,317 0,317 0,387 0,464 

Doba výroby první bedny? (min/100 ks) 138 72 108 127 127 99 119 

Doba transportu blistru do regálu na schnutí?  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Krytí nespolehlivosti zařízení? 5 5 5 5 5 5 5 

Technologická zásoba (min)? 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 

Doba transportu 1 bedny k procesu 2? 1 1 1 1 1 1 1 

Rezerva na víkend 1230 0 1230 0 0 1230 1230 

Doba potřebná k doplnění spotřebované bedny? 1730 1664 2930 1719 1719 2921 2941 

Bezpečnostní koeficient? 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Celková doba potřebná k doplnění spotřebované bedny? 1903 1831 3809 1891 1891 3213 3235 

Norma procesu spotřeby (buňky) - min/100ks 60,45 52,85 16 30 35,3 39,3 42,8 

Počet ks v supermarketu 5387 3464 23808 6302 5356 8176 7558 

Počet blistrů v supermarketu 54 58 265 63 54 128 118 

Počet beden v supermarketu = počet kanban karet 13 14 66 16 13 32 30 

∑ blistrů v supermarketu 740 

∑ kanban karet v SM 184 

počet regálů 9 
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4.7 Postup zavedení řízení rozpracovanosti pomocí kanbanu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Prvním předpokladem pro zpracování projektu ve firmě Continental bylo, seznámí se 

s firmou, konkrétně pak: s postavením firmy ve světě a v České republice, s historií 

společnosti, s jejími produkty a zákazníky.  

Abych ve firmě mohla daný projekt zpracovávat, bylo nutné podstoupit vstupní školení. 

Nejdůleţitější části školení byly informace o ESD předpisech (viz příloha ). V hale C3, kde 

sídlí Centrum lepení loga, se totiţ vyskytují tzv. ESD zóny, ve kterých dochází 

k elektrostatickému výboji. Proto je znalost a dodrţování těchto pravidel nutností. 

Po absolvování školení jsem byla seznámena s konkrétním projektem, který mi firma navrhla 

zpracovat. Taktéţ mi byly sděleny poţadavky ke zpracovávání daného projektu, jimiţ byly 

zavést řízení rozpracovanosti ve vybraném firemním procesu pomocí metody kanban.  

Začátek 

Seznámení s 

firmou 

Projekt a jeho 

poţadavky 

 

Výpočet kanban 

karet 

 

Vyhledání 

základních dat 

 

Seznámení s CLL 

Výběr poloţek pro 

kanban WIP 

 

Vizualizace 

pracoviště 

Implementace 

kanbanu WIP 

 

Vstupní školení 

 

Konec 

Obr. 4.12 Řízení rozpracovanosti spodních dílů s nalepeným logem 
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Po nastudování teoretických informací jsem se seznámila s průběhem výroby v Centru lepení 

loga.  

Pro zavedení kanbanu na řízení rozpracovanosti bylo vybráno pět projektů se sedmi 

variantami spodních dílů s nalepeným logem.  

K vybraným poloţkám pro zavedení kanbanu jsem vyhledala potřebná základní data, abych 

poté mohla vypočítat počet kanban karet, supermarketů a regálů pro zajištění potřebného 

mnoţství zásob rozpracovanosti.  

Dalším předpokladem ještě před implementací kanbanu bylo nastavení jednotlivých kanban 

signálů, kterými jsou v tomto případě kanban karta a kanban tabule.  

Po zavedení kanbanu WIP byla provedena pro lepší orientaci operátorů vizualizace 

pracoviště. Z té je na první pohled jasné, v jakém stavu se nacházejí zásoby rozpracovanosti a 

v které části supermarketu mají jednotlivé projekty své místo. 
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5 Návrhy a doporučení pro oblast rozpracovanosti výroby 

Tato kapitola je věnována konkrétním návrhům implementace a následného vyuţívání 

systému kanban, který umoţňuje řízení rozpracovanosti spodních dílů s nalepeným logem. 

Návrhy a doporučení vychází z poţadavků a moţností společnosti, které mi byly sděleny.  

Aby bylo moţné účinně implementovat kanban, bylo zapotřebí navrhnout, jak budou fungovat 

jeho jednotlivé signály, kterými jsou kanban karta, kanban tabule a kanban schránka neboli 

box.  

5.1 Kanban karta 

Na výrobní lince byl zaveden jednokartový kanban. Je tedy pouţita jedna kanban karta, která 

se vzhledově liší od kanban karty na vstupní materiál a to tím, ţe kanban karta rozpracované 

výroby je kromě rozdílných informací na ní uvedených vytištěna na ţlutém podkladě.  

Karta obsahuje následující údaje: logo společnosti, číslo materiálu, název materiálu, velikost 

výrobní dávky, číslo kanban karty a jejich celkový počet, počet blistrů pro danou kanban 

kartu, číslo okruhu, místo spotřeby. Z druhé strany kanban karty jsou rozepsaná kanban 

pravidla v osmi krocích, aby je zaměstnanci měli stále na paměti (viz Obr. 5.1).  

 

 

 

 

 

 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

8 pravidel     KANBANU

1. Jedna karta patří k jednomu plnému balení 

nebo zásobníku.

2. Před vložením materiálu do SM musím 

připevnit kartu na balení nebo zásobník.

3. Po odebrání prvního dílu ze zásobníku musím 

vložit kanban kartu do "schránky".

4. Nafasovat další materiál ze skladu smím, jen 

když mám k dispozici kanbanovou kartu.

5. Nafasovat smím pouze množství uvedené na 

kanbanové kartě.

6. Karty musím zpracovávat v pořadí, v jakém byly 

vybrány ze schránky. (FIFO)

7. Pokud by se vyskytl nedostatek materiálu, musí 

být informován zodpovědný plánovač.

8. Kartu nikdy nevkládám do kapsy, ani ji 

neodnáším z výroby.

Číslo 

materiálu

Název 

materiálu

Velikost 

dávky ks:

číslo / 

počet 

400 1/8

Kanban 

WIP

č. okruhu/místo spotřeby 

30/3

Centrum 

lepení loga

Volvo P1007

5WK49351

SD s nalepeným logem

E1 = 4*blistr

Obr. 5.1 Přední a zadní strana kanban karty  
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Pokud se kanban karta ztratí nebo kartu někdo najde, musí to neprodleně nahlásit odpovědné 

osobě. Jedna kanban karta je přiřazena k jedné bedně, která obsahuje čtyři blistry.  

5.2 Kanban tabule 

Kanban tabule nám udává, jaký je stav rozpracovanosti. Vizuálně můţeme vidět, zda je 

potřeba vyrábět či ne, a také si můţeme jednoduše spočítat přesný stav rozpracovanosti, aniţ 

bychom museli počítat jednotlivé díly ručně.  

Tabule je barevně rozlišena třemi zónami barev - zelenou, oranţovou a červenou (viz Obr. 

5.2). Kaţdá varianta spodních dílů má přiřazený příslušný počet kanban karet. 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 

Karty umístěné v zelené zóně znamenají, ţe se můţe vyrábět, ale nemusí. Karty umístěné 

v oranţové zóně upozorňují, ţe uţ by se mělo začít s výrobou dané varianty spodního dílu 

klíče. Červená zóna signalizuje, ţe se musí vyrábět, pokud nechceme zastavit následující 

proces výroby.  

Tabule je umístěná v Centru lepení loga tak, aby k ní měli snadný přístup všichni operátoři.  

Její velikost je přizpůsobena počtu kanban karet všech variant spodních dílů klíčů 

s nalepeným logem.  

Červená zóna Oranžová zóna Zelená zóna  

Obr. 5.2 Kanban tabule a její vizualizace  
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5.2.1 Výpočet barevných zón (vizualizace) 

Zelená úroveň 

Karty umístěné v zelené úrovni, znamenají, ţe se můţe vyrábět, ale nemusí. Proto je jejich 

mnoţství vypočítáno přes bezpečnostní koeficient, který redukuje případné výkyvy ve výrobě. 

Koeficient je stanoven na 10 %. Pouze u Fordu NGK je jeho hodnota 30 %, protoţe se 

nalepené loga vyváţejí do Číny. Výsledky jsou zaokrouhleny nahoru. 

bezpečnostní koeficient * počet kanban karet     (5.1) 

P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5WK49224 5WK49225 

1 1 20 2 1 4 3 

Např. Ford PK: 0,1 * 14 = 1  

Oranžová úroveň 

Umístění karet v oranţové zóně nám signalizuje, ţe bychom měli vyrábět. Počet těchto karet 

je vypočítán tak, aby pokryl dobu nutného technologického schnutí. Od celkového počtu 

kanban karet jsem odečetla spotřebu za dobu technologického schnutí a počet kanban karet 

v zelené úrovni.  

    technologická zásoba * 100 

      norma procesu spotřeby 

počet kanban karet –            - počet karet v zelené úrovni 

počet kusů v bedně     (5.2) 

P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5WK49224 5WK49225 

1 2 21 2 2 16 13 

Např. Ford PK: 14 – ((1440 * 100/ 52,85) / 240) – 1 = 2 
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Červená úroveň 

Pokud nechceme zastavit další proces výroby, je nutné, abychom vyráběli, jestliţe se karty 

dostanou do červené zóny. Počet těchto karet je vypočítán tak, ţe od celkového počtu kanban 

karet je odečten počet kanban karet v zelené a oranţové úrovni, které kryjí případné výkyvy a 

dobu technologického schnutí.  

počet kanban karet – karty v zelené úrovni – karty v oranžové úrovni  (5.3) 

 Např. Ford PK: 14 – 1 – 2 = 11 

5.3 Kanban box 

U rozpracovanosti plní funkci kanban boxu kanban tabule. Signál je v momentě, kdy se začne 

spotřebovávat ve výrobní buňce materiál. Je to umoţněno také krátkou vzdáleností mezi 

výrobní buňkou a kanban tabulí, která je umístěná v Centru lepení loga. Umístění karty na 

tabuli, tak zabere zanedbatelné mnoţství času.  

5.4 Implementace kanbanu 

Abychom kanban takto mohli implementovat, musely se nejprve přikoupit dva regály za deset 

tisíc korun. Výhodou zavedení kanbanu na rozpracovanost je, ţe se nebude muset platit 

přesčasová práce, a tak se tato investice brzy vrátí. Je totiţ sloţité a drahé sehnat zaměstnance 

na víkendové přesčasy.  

Oba regály bylo moţné umístit vedle původních sedmi regálů, proto se dále nemuselo řešit 

jejich umístění.  

Před začátkem první směny, na které se zavedl kanban WIP byla zaměstnancům prezentována 

jednobodová lekce (viz Příloha č. 4). Na této lekci bylo vysvětleno, jak bude kanban pro 

řízení rozpracovanosti fungovat, co znamenají jeho jednotlivé signály a vizualizace.  

P1007 Ford PK Ford NGK Ford Sender Volvo Y28x 

5WK49351 5WK48794 5WK48791 5WK48071 5WK47899 5WK49224 5WK49225 

11 11 25 12 10 12 13 
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5.5 Průběh výrobní činnosti po zavedení kanbanu na WIP 

Týmový předák řídí výrobu podle počtu karet na tabuli (viz Obr. 5.3). Barevné zóny 

signalizují, které projekty je zapotřebí vyrábět a které zatím ne. Cílem je, aby před začátkem 

víkendu nebyla na kanban tabuli ţádná karta, hlavně u těch variant, které o víkendu výrobní 

buňky spotřebovávají. Pokud na kanbanové tabuli není ţádná karta, je potřeba zastavit 

výrobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zdroj: vlastní zpracování 

Při rozhodování o výrobě jednotlivých variant musí týmový předák zohledňovat i další 

informace, jeţ má k dispozici, a to:  

 které buňky jsou v provozu;  

 které verze spodních dílů klíčů lze vyrábět na více lepičkách a které jen na jedné 

lepičce; 

 jak velké jsou exporty jednotlivých druhů klíčů.  

Nejpravděpodobnější projekt k lepení 

Obr. 5.3 Kanban tabule, systém řízení 

rozpracovanosti  
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S ohledem na všechny tyto faktory se poté kvalifikovaně rozhodne, která varianta klíče se 

bude lepit a přiřadí práci operátorům. 

Operátoři umístí do kaţdého čtvrtého blistru spodních dílů klíčů s nalepeným logem jednu 

ţlutou kanban kartu a poté blistry přemístí do regálů pro schnutí dle principu FIFO.  

Pro zajištění vizualizace je nyní na supermarketu barevně vyznačena zóna pro jednotlivé 

projekty podle barevného vyznačení ve výpočtové tabulce (viz Obr. 5.4). 

 

  

 

 

 

 

 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Toto barevné rozlišení slouţí operátorům k tomu, aby jasně (vizuálně) viděli, kde mají umístit 

blistry s nalepenými logy a v jakém stavu je rozpracovanost. Taktéţ usnadňuje práci 

materiálovým dispečerům, kteří odebírají blistry s nalepenými logy pro výrobní buňky.  

Operátoři ve výrobní buňce spotřebovávají spodní díly klíčů s nalepeným logem a prázdnou 

bednu umístí do skluzu.                                  

Materiálový dispečer odebere prázdnou bednu a doplní dle jejího poţadavku spodní díly klíčů 

s nalepeným logem. Odebere z regálu pro schnutí loga (supermarketu – viz Obr. 5.5) čtyři 

blistry (= 1 bedna = 1 karta), které jsou označeny ţlutou kanban kartou, odveze je pomocí 

vozíku do výrobní buňky a kartu pak umístí zpět na kanban tabuli. 

Obr. 5.4 Barevné značení ve výpočtové tabulce vs. označení projektů na supermarketech  
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 Zdroj: vlastní zpracování 

Celý tento proces probíhá neustále dokola. Je tak zajištěn plynulý tok výroby a uspokojení 

poţadavků zákazníků.  

5.5.1 Dodatečné poznatky po zavedení 

Na kanban kartě je ručně dopsané, jak dlouho trvá vyrobit dávka, kterou daná karta 

signalizuje. Vytištění nových kanban karet s tímto údajem by bylo zbytečně příliš nákladné. 

Týmoví předáci tak mají lepší přehled o časovém fondu operátorů a vědí, kolik práce jim za 

danou směnu mohou přiřadit. To jim usnadňuje organizaci zaměstnanců.  

Výpočet doby výroby kanban karty 

K výpočtu doby výroby jedné kanban karty je zapotřebí znát normu výroby jednoho kusu 

MLFB a počet kusů spodních dílů, které obsahuje jedna bedna, neboli kolik jich signalizuje 

daná kanban karta (viz vzorec 5.4).  

doba výroby kanban karty = norma výroby * počet kusů v bedně  (5.4) 

V Tab. 5.1 můţeme vidět velký rozdíl například mezi lepením bedny dílu 5WK49351, které 

trvá přes čtyři hodiny a dílu 5WK48791, které trvá necelou hodinu. Ostatní bedny s díly se 

lepí průměrně okolo dvou hodin.  

Obr. 5.5 Supermarket 

Vizuální rozlišení projektů 

Názvy projektů v 

supermarketu 

Název dalšího projektu 
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   Zdroj: vlastní zpracování 

Ze zkušenosti po zavedení kanbanu WIP je nutné kontrolovat, aby zaměstnanci neodevzdali 

kanban kartu, kdyţ nemají dodělanou bednu, například hned u prvního blistru. Kanban karta 

by se měla odnášet při výrobě čtvrtého blistru.  

Občas se stává, ţe je kanban karta umístěna v prvním blistru, coţ je špatně. Kanban karta se 

totiţ umístí zpátky na tabuli, i kdyţ není dokončena celá bedna. Při střídání směn je taky 

problém v tom, ţe operátor následující směny musí dodělat tři blistry, aniţ by mu byla 

přidělena karta. Týmový předák má pak zkreslené informace o časovém fondu operátorů.  

V důsledku špatného rozhodnutí, se jiţ stalo, ţe kusy spodních dílů klíčů s nalepeným logem 

chyběly. Proto je důleţité, aby týmový předák rozhodoval na základě všech výše 

jmenovaných faktorů.  

Další moţností, kdy chybí kusy je stav, kdy dojde k poruše a buňka se zastaví.  

Je také nutné zdůraznit, ţe kanban neřeší organizační záleţitosti.   

5.6 Přínosy zavedení kanbanu WIP 

5.6.1 Peněžní přínosy 

Zásoby rozpracovanosti se neustále mění. Jejich počáteční stav je zafixován k určitému dni 

před zavedením kanbanu na rozpracovanost. Byla mi poskytnuta moţnost získat tato data za 

jeden den.  Současný stav, tedy po zavedení kanbanu, je vyčíslen střední hodnotou.  

MLFB Norma (min/ks) Počet ks/bedně Doba výroby kanban karty

5WK49351 0,6045 400 242

5WK48794 0,5285 240 127

5WK48791 0,16 360 58

5WK48071 0,3 400 120

5WK47899 0,353 400 141

5wk49224 0,393 256 101

5wk49225 0,428 256 110

Tab. 5.1 Doba výroby kanban karty 
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Je velký rozdíl v zásobách rozpracovanosti během týdne. Například před víkendem jsou 

vysoké zásoby variant spodních dílů, které budou výrobní buňky spotřebovávat o víkendu. 

Lepičky o víkendu nelepí, proto je potřebné zajistit, aby výrobní buňky mohly fungovat i v 

tomto čase.  

Počet spodních dílů s nalepeným logem v supermarketech před zavedením kanbanu 

WIP zobrazuje tabulka níţe (viz Tab. 5.2). 

Tab. 5.2 Výchozí stav zásob rozpracovanosti  

 

 

 

       

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

Počet spodních dílů s nalepeným logem v supermarketech po zavedení kanbanu WIP během 

týdne (pondělí – pátek) je uveden v tabulce pod textem (viz Tab. 5.3). V posledním sloupci 

této tabulky je uvedena střední hodnota počtu spodních dílů během týdne. 

 

 

 

 

 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Typ Počet kusů 

5WK49351 4040 

5WK48794 2100 

5WK48791 9277 

5WK48071 3698 

5WK47899 2278 

5WK49224 2278 

5WK49225 1508 

Celkem 25179 

Tab. 5.3 Stav zásob rozpracovanosti po zavedení kanbanu 

Obrázek 1 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

5WK49351 3200 2000 2800 3200 1200 2800

5WK48794 1440 3120 1440 1440 2400 1440

5WK48791 4400 12240 12240 11520 11160 11520

5WK48071 4400 3600 3600 3200 4400 3600

5WK47899 3600 1600 4400 3200 3200 3200

5WK49224 4096 5376 4352 2048 2048 4096

5WK49225 6656 5888 6656 5888 5888 5888

Celkem 27792 33824 35488 30496 30296 32544

Typ
Počet kusů

x
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Střední hodnota neboli medián je prostřední číslo ve skupině čísel, kdy má polovina čísel 

hodnotu vyšší neţ medián a polovina čísel hodnotu niţší neţ medián. Medián můţeme 

jednoduše vypočítat v Excelu pomocí funkce „MEDIAN“. Další variantou je, ţe si můţeme 

čísla vzestupně seřadit a určit prostřední hodnotu těchto čísel, případně průměr dvou 

prostředních hodnot.  

Aby bylo moţné vypočítat peněţní přínosy nebo ztráty, je nutné znát peněţní hodnotu všech 

variant spodních dílů s nalepeným logem (viz Tab. 5.4). Cena je uvedena v českých korunách 

za kus.  

 

 

 

  

 

       

   Zdroj: vlastní zpracování 

Po zjištění stavu zásob rozpracovanosti po zavedení kanbanu WIP jsem vypočítala, zda se 

zásoby zvýšily či sníţily. Následně jsem vypočítala, jaký to mělo vliv na vázanost peněţních 

prostředků v těchto zásobách rozpracovanosti (viz Tab. 5.5). K výpočtu jsem vyuţila 

následující vzorce (5.5; 5.6; 5.7). 

Rozdíl v ks = počet ks po kanbanu – počet ks před kanbanem  (5.5) 

Rozdíl v Kč = (počet ks po kanbanu * cena) – (počet ks před kanbanem * cena)  (5.6) 

Celkem = ∑rozdíl v ks; ∑rozdíl v Kč    (5.7) 

 

 

Typ Cena ks/Kč

5WK49351 14,1635

5WK48794 14,9749

5WK48791 7,3824

5WK48071 9,6135

5WK47899 36,6774

5WK49224 12,9713

5WK49225 13,7125

Tab. 5.4 Peněţní hodnota spodních dílů s nalepeným logem 



70 

 

 

Typ Počet před kanbanem 
Počet po 

kanbanu 

Rozdíl v 

ks 

Rozdíl v 

Kč 

5WK49351 4040 2800 -1240 -17563 

5WK48794 2100 1440 -660 -9883 

5WK48791 9277 11520 2243 16559 

5WK48071 3698 3600 -98 -942 

5WK47899 2278 3200 922 33817 

5WK49224 2278 4096 1818 23582 

5WK49225 1508 5888 4380 60061 

Celkem 25179 32544 7 365 105 630 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Z výpočtu je jasné, ţe celkové zásoby rozpracovanosti se zvýšily, coţ jiţ plynulo z nutnosti 

přikoupit dva regály. V Tab. 5.5 však můţeme vidět, ţe zásoby rozpracovanosti určitých 

variant spodních dílů s nalepeným logem se sníţily, naopak jiných variant se zvýšily. I kdyţ 

nedošlo k celkovému sníţení zásob, došlo k redukci zásob jednotlivých variant spodních dílů 

s nalepeným logem. Tímto se Centrum lepení loga vyvaruje stavu, kdy jsou zásoby 

nepotřebných dílů příliš vysoké a kdy naopak jiné potřebné díly chybí. Dalším důvodem 

zvýšení zásob rozpracovanosti je jejich spotřeba o víkendu, kdy lepičky nejsou v provozu, ale 

výrobní linka ano.  

Taktéţ zde není ţádné finanční ušetření, co se týče zásob rozpracovanosti. Naopak hodnota 

zásob rozpracovanosti se zvýšila o 105 630 Kč. Přínosem ovšem je, ţe peníze jsou po 

zavedení kanbanu WIP vázány v potřebných spodních dílech s nalepeným logem. Za hlavní 

finanční přínos se však povaţuje ušetření peněz za přesčasovou práci o víkendech. I kdyţ mi 

nebyl tento finanční údaj poskytnut v přesných hodnotách, je jasné, ţe se tímto způsobem 

společnosti vrátí mnoho peněz.  

 

Tab. 5.5 Vliv kanbanu na zásoby rozpracovanosti 
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5.6.2 Nepeněžní přínosy 

Hlavním přínosem zavedení kanbanu na rozpracovanost je, ţe zásoby jsou nyní řízené. 

Týmoví předáci se rozhodovali o lepení log pouze na základě svého úsudku. Aby zjistili, 

kolik zásob rozpracovanosti mají, museli jejich stav několikrát za směnu ručně počítat. To 

vedlo k tomu, ţe zásoby určitých projektů často chyběly, zásoby jiných projektů naopak 

přebývaly. To způsobovalo zastavení výroby určité varianty klíče a následně neuspokojení 

poţadavků zákazníka. Nyní nemusí týmoví předáci několikrát za den zásoby rozpracovanosti 

počítat. Stačí se podívat na kanban tabuli, ze které snadno zjistí, kolik zásob kaţdého projektu 

je jiţ vyrobeno. Vizualizace kanban tabule zajišťuje, ţe se vyrábí pouze takové mnoţství 

zásob, kolik je ho zapotřebí neboli kolik si ho vyţadují zákazníci. Tok výroby je plynulý.  

Zavedení kanbanu se projevilo také ve zlepšení organizace výroby i pracovníků. Týmoví 

předáci podle umístění karet v barevných zónách vědí, jestli operátory potřebují na lepičkách 

nebo zda jim mohou přiřadit jinou – naléhavější práci. Údaj o časové normě výroby jedné 

bedny, vepsaný na kanban kartě, umoţňuje přehledněji disponovat s časovým fondem 

operátorů. To následně vede k lepšímu rozvrţení výroby i zaměstnanců. 
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6 Závěr 

Kaizen neboli neustálé zlepšování patří mezi termíny, které jsou v dnešní době často citovány 

v mnoha souvislostech. Podle většiny stojí právě filosofie kaizen za fenomenálním japonským 

hospodářským úspěchem a je prvkem, který přináší japonským firmám „trvalou konkurenční 

výhodu“. Proto jeví zájem o implementaci kaizenu mnoho světových firem. V českých 

podmínkách se jiţ podařilo aplikovat tuto filosofii v řadě podniků. Jedním z nich je i 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm.  

Ve své diplomové práci jsem se zabývala neustálým zlepšováním právě v této společnosti, 

konkrétně v Centru lepení loga. Cílem práce bylo zavést systém, který by řídil rozpracovanost 

spodních dílů klíčů s nalepeným logem, s dílčím cílem optimalizovat zásoby jednotlivých 

variant, ale zároveň garantovat dostatek zásob rozpracovanosti pro výrobu. 

Získané informace o Centru lepení loga jsem shrnula do analýzy současného stavu. 

K zajištění řízení rozpracovanosti jsem pouţila jednu z „unikátně japonských“ praktik, jejímţ 

střešním pojmem je kaizen, a to metodu kanban. Kanban čerpá z bohatých historických 

zkušeností japonských firem. Tento systém zaručuje plynulost výroby při minimálních 

zásobách, musí se však pouţívat velmi opatrně. Tím, ţe odstraní zásoby z procesu, případné 

problémy jiţ nejsou pokryté rezervami zásob a jsou schopny zastavit celý výrobní proces.  

Z analýzy současného stavu jsem následně vycházela při výpočtech, které jsem zpracovala do 

přehledné tabulky. Výpočty jsou podkladem po návrhy a doporučení, které se týkají zavedení 

systému kanban. Důleţitým krokem je nastavení jednotlivých kanban signálů – kanban karty 

a kanban tabule tak, aby byly funkční a spolehlivé.  

Po zavedení kanbanu WIP a vizualizace pracoviště jsem přišla na to, ţe zásoby se sice 

nesníţily, ale došlo k optimalizaci zásob jednotlivých variant spodních dílů s nalepeným 

logem a zrušila se nutnost najímání přesčasové práce o víkendech. Jelikoţ se zásoby zvýšily, 

zvýšila se i hodnota peněţ v nich vázána. Peněţní přínos je však v ušetření za přesčasovou 

práci o víkendech, která je drahá.   
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Hlavní přínos práce však společnost spatřuje v tom, ţe zásoby rozpracovanosti jsou nyní 

řízené. Vyvaruje se tak situacím, kdy se stávalo, ţe zásoby určitých projektů často chyběly, 

zásoby jiných naopak přebývaly. Zavedení kanbanu se projevilo také ve zlepšení organizace 

výroby i pracovníků.  

Podle mého názoru byl cíl této práce splněn. Našla jsem systém, který řídí zásoby 

rozpracovanosti a zajišťuje dostatek jednotlivých variant pro výrobu.  
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Seznam zkratek 

AOI - Automatical Optical Inspection 

FIFO – First In, First Out 

JIT – Just In Time 

MLFB – Maschinenlesbare Fabrikatenummer = Bestellnummer 

SM – Supermarket 

SMD – Single Minute Exchange of Die 

WIP – Work In Process 

TPS – Toyota Production System  

ConCIP - Continental Continuous Improvement Process 

PIL – Průvodní identifikační lístek 


