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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je implementace KAIZEN ve vybrané organizaci těžkého 

průmyslu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována 

vývoji, zlepšování a přístupu KAIZEN, jeho metodice. Praktická část je zaměřena  

na charakteristiku vybrané společnosti včetně popisu jejích produktů, analyzuje stav 

implementace KAIZEN ve společnosti a navrhuje konkrétní možnosti zlepšení využití metody 

KAIZEN v této společnosti.  

 

The Abstract 
The subject of this bachelor work is the implementation of KAIZEN at selected heavy 

machinery organisation. The work is divided into parts theoretical and practical.  

The theoretical part is focused on the development, improvements and approach of KAIZEN 

and its methodic. The practical part is aimed on the characteristics of a chosen company, 

including the specification of its production, is analyzing the stage of KAIZEN 

implementation in such company and is suggesting some specific improvements options  

of the KAIZEN methodology in this company. 
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ÚVOD 

Management organizací je na dnešním vysoce konkurenčním (a ekonomickou krizí 

postiženém) trhu vystaven nejrůznějším tlakům na jakost (kvalitu) výrobků či služeb, rychlost 

a spolehlivost dodávek a v neposlední řadě na náklady (cenu). Na trhu totiž uspějí jen ti, kteří 

poskytují ty nejkvalitnější produkty a služby. Podmínkou je efektivní řízení činností 

v organizaci s cílem nejvyšších výstupů při nejnižších vstupech a úsilí o jeho neustálé 

zlepšování. To je vlastně podstatou celého systému managementu jakosti, systému 

managementu pro nasměrování a řízení organizace s ohledem na jakost. 

Jakost (české synonymum pro pojem kvalita), nejčastěji chápaná jako schopnost plnit 

požadavky zákazníků i dalších zainteresovaných stran, je vztahována nejen k výrobkům  

či službám, ale i k prováděným činnostem. Je charakteristikou, která má svou historii a jejíž 

počátky lze nalézt již ve starověku.1 Do podvědomí širokých vrstev společnosti vstoupila 

v souvislosti s rozmachem průmyslové výroby. Byla mnohokrát a různorodě definována  

a proto bylo nutné stanovit její obecnou definici, která je uvedena v mezinárodní normě ISO 

9000:2000: Jakost je stupeň splnění požadavků souborem inherentních2 znaků.[10] 

Cestou k úspěchu organizace je schopnost uspokojovat potřeby a požadavky 

zákazníků. Organizace jsou s ohledem na měnící se potřeby a očekávání zákazníků  

a na konkurenční tlaky a technický pokrok nuceny neustále zlepšovat své produkty  

a procesy.[10] Stupeň plnění požadavků vnímáme jako jakost. S ohledem na jakost  

je organizace řízená managementem jakosti. Tento systém, aby byl účinný, musí být velmi 

flexibilní. Musí absorbovat stále nové a nové požadavky týkající se např. ochrany životního 

prostředí, pracovního prostředí apod. Systém managementu jakosti můžeme dále členit  

na plánování jakosti, řízení jakosti, zabezpečování jakosti a zlepšování jakosti. Ve své práci  

se budu zabývat především neustálým zlepšováním v systému managementu jakosti 

prostřednictvím přístupu Kaizen. 

Cílem bakalářské práce je na základě předchozí analýzy navrhnout konkrétní možnosti 

zlepšení využití metody Kaizen ve společnosti MSV Metal Studénka, a.s.  

Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické.  

                                                 
1 Nejstarší definice kvality je přisuzována řeckému filosofovi Aristotelovi (*322 př. n. l.). V jeho spisech  
je kvalita (řecky poion, latinsky qualitas) definována jako kategorie myšlení. Tato filosofická definice se však  
pro použití v ekonomice nehodí. 
2 Za inherentní znaky jsou považovány vnitřní vlastnosti objektu kvality, které mu existenčně patří. Častěji jsou 
označovány jako znaky jakosti. 
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Teoretická část bakalářské práce je věnována přístupu Kaizen, jeho metodice. 

V praktické části práce je nejprve charakterizována zvolená společnost, tj. společnost MSV 

Metal Studénka, a.s. včetně popisu jejích produktů. Na tuto část navazuje analýza současného 

stavu implementace Kaizen ve společnosti, analýzy možností zlepšení a návrhu zlepšení 

využívání metody Kaizen v této společnosti.  

V bakalářské práci jsou použity metody: analýza dostupné literatury a dokumentů, 

která umožní orientaci v teoretických východiscích procesu zlepšování kvality 

prostřednictvím metodiky Kaizen, analýza interních dokumentů a údajů společnosti MSV 

Metal Studénka, a.s. a práce komparace konkrétních zjištění s teoretickými metodami. 

Při práci bylo čerpáno z odborné literatury a publikací, platné legislativy, 

internetových zdrojů a z interních materiálů společnosti MSV Metal Studénka, a.s. Všechny 

prameny jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 
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1 METODIKA NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ – P ŘÍSTUP 

KAIZEN 

„Když člověk vždy dělá jen to, co již dělal, může dosáhnout jen toho, čeho již dosáhl.“ 

G. B. Shaw  

 

Zvyšující se globalizace trhů, a v současnosti i dopady ekonomické krize, kdy nabídka 

převyšuje nad poptávkou v téměř všech oblastech podnikání, nutí management organizací 

zaměřit se na zvyšování celkové efektivnosti organizace, a to zejména prostřednictvím 

zlepšování systému managementu kvality. V odborné literatuře můžeme najít řadu přístupů, 

jak realizovat zlepšování v organizacích. K zajištění budoucnosti organizace, k dosahování 

vyšší spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran, by mělo vedení organizace 

uplatňovat proces kontinuálního, tj. neustálého zlepšování všech procesů v organizaci,  

do kterého budou aktivně zapojeni vedle vedení i ostatní zaměstnanci organizace. Toto 

zlepšování se tak stane nedílnou součástí procesního řízení organizace. K řízení procesu 

kontinuálního zlepšování lze využít různé metody a přístupy. Jednou z možností je 

uplatňování přístupu Kaizen. 

1.1 Počátek a vývoj zlepšování  

Postupný rozvoj trhu a samotné výroby ve spojení s rozšířením konkurence mezi 

producenty podobných výrobků nutil tyto výrobce zaměřit se na zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti prostřednictvím zavedení stále modernějších výrobních postupů, 

získání a udržení si zákazníka, snížení nákladů a zvýšení zisku, tj. kontinuálním zlepšováním 

ve všech oblastech bytí organizace. Počátky kontinuálního zlepšování můžeme najít již zkraje 

20. století. U zrodu stály osobnosti školy managementu jako třeba Taylor, Maynard, ale také 

průmyslníci jako Henry Ford.  

Za vzestup kontinuálního zlepšování pak můžeme považovat období 2. světové války, 

kdy se v souvislosti s požadavkem materiálního zabezpečení v době války dostaly americké 

podniky pod zvyšující se tlak na kvantitu i kvalitu. Vydali se proto cestou kontinuálního 

zlepšování a využívali přitom znalosti a schopnosti zaměstnanců, kteří byli aktivně 

zapojováni do procesu zlepšování. 
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Pramen: [13] 

Obr. 1.1 Vývoj kontinuálního zlepšování 

 
Kontinuální zlepšování však není jen doménou zahraničních odborníků. Na počátku 

20. století v prostředí tehdejšího Československa byl průkopníkem kontinuálního zlepšování 

Tomáš Baťa, který se svou sestrou Annou a bratrem Antonínem založil v roce 1894 firmu 

Baťa, továrnu na výrobu a opravu obuvi. Zásluhu na rozvoji firmy měl zejména Tomáš Baťa, 

který se nebál použít moderní výrobní postupy a jehož „soustava řízení“ je i dnes předmětem 

zájmu, inspirací a vzorem mnoha podnikatelům. Klíčovými prvky této Baťovy soustavy řízení 

byly spokojený zákazník a služba veřejnosti. Plně se věnoval svým zaměstnancům, jejich 

aktivizaci prostřednictvím motivace (mzdový a sociální motivační systém), jejich výchově  

a vzdělávání, podněcoval jejich disciplínu a morálku, soutěživost atd. Využíval zkušeností 

pracovníků. Zaměřil se na řízení a organizaci výroby, reklamu, inovaci, výzkum a vývoj 

technologií, plánování, kontrolu kvality. Mezi hlavní rysy charakteristické pro řízení firmy 

Baťa v první polovině 20. století patří: přímé řízení vrcholového vedení, systém kontroly, 

operativnost, pružnost, jednoduchost a účelnost řízení a ekonomické zhodnocení rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že všechny prvky řízení a organizace firmy Baťa byly vzájemně 

propojeny, je možno je graficky vyjádřit v podobě kruhu viz následující obrázek.[1]  
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Obr. 1.1 Baťova soustava řízení 

 
Po skončení válečného konfliktu, na konci 50. a na počátku 60. let, byly 

prostřednictvím amerických odborníků W. E. Deminga a J. M. Jurana do válkou postiženého 

Japonska s úspěchem zavedeny manažerské nástroje kvality, které přispěly ke vzkříšení 

japonského hospodářství. Toto období můžeme považovat za počátek Kaizen.  

Japonci dále pokračovali ve zlepšování procesů a v osmdesátých letech 20. století již 

japonská ekonomika dosahovala vysokého tempa růstu a japonské firmy hrály hlavní roli  

v globálním podnikatelském prostředí. Klíčem k japonskému hospodářskému úspěchu nebyly 

razantní inovace, ale postupné a soustavné zlepšování. Byla to strategie Kaizen, která  

se stala nejdůležitějším pojmem japonského managementu.  

Nyní to bylo Japonsko, které bylo schopno prostřednictvím svých odborníků šířit 

získané poznatky a přínosy Kaizen nejen do Spojených států amerických, ale i do Evropy. 
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1.2 Zlepšování pomocí zlepšovacích návrhů 

Při zvyšování produktivity práce v organizaci jako nyní, tak i dříve hrálo důležitou 

úlohu též hnutí zlepšovatelů a vynálezců. Tyto aktivity, ať už jednotlivců nebo skupin osob, 

byly již v 19. století ošetřeny legislativou, zprvu pro ochranu vlastnických (autorských) práv, 

později také jako nástroj pro podporu a podnícení rozvoje zlepšovatelského hnutí. Prvním 

nejvýznamnějším zákonem na poli vynálezů byl na území Rakousko-habsburské monarchie 

tzv. patentní zákon z roku 1897 (zákon č. 30/1897 ř.z., o ochraně vynálezů), který s úpravami 

a doplňky platil na území tehdejšího Československa až do roku 1952. V tomto zákoně však 

zlepšovatelský návrh (dříve námět) nebyl definován, ale existovaly směrnice, které svým 

způsobem zlepšovací námět popsaly jako námět, jehož uskutečněním a praktickým využitím 

se dosáhne prokazatelných výhod proti dosavadnímu stavu (zlepšení konstrukce, změna 

technologického postupu, zavedení jiných výrobních prostředků, zlepšení výrobního postupu 

při využití dosavadního zařízení, materiálu nebo pracovních sil, zmenšení nebo zamezení 

provozních ztrát, zlepšení plynulosti a spolehlivosti provozu apod. Směrnice dále řešily 

způsob podávání, hodnocení a odměňování zlepšovacích námětů.  

V  roce 1952 byl přijat zákon č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech, 

který byl později nahrazen zákonem č. 34/1957 Sb., o objevech, vynálezech a zlepšovacích 

návrzích. Ani v těchto předpisech však nebyl zlepšovatelský návrh přesně definován. 

Prováděcí předpisy k těmto zákonům pak opět vymezily zlepšovací návrhy jako návrhy 

výrobně-technické, organizačně-technické a organizačně-hospodářské povahy, které umožňují 

zdokonalovat známou techniku, technologii, projekci, zkušební a výzkumné metody, jakož  

i výrobky, nebo účinněji využívat zařízení, surovin, materiálů, paliv, pracovních sil, energie, 

výrobní plochy a jiných zdrojů, nebo zhospodárnit investiční výstavbu, nebo zlepšit 

bezpečnost a ochranu práce, bezpečnost provozu, soustavu řízení, zásobování, evidence, 

technické normy apod.[11] Dále stanovily postup při řízení o zlepšovacích návrzích, jejich 

zavedení a rozšiřování a v neposlední řadě také odměňování zlepšovatelů. 

Teprve zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích  

a průmyslových vzorech, obsahoval explicitní definici zlepšovatelského návrhu: Zlepšovacím 

návrhem je konkrétní vyřešení výrobně technického, technicko-organizačního nebo 

organizačně hospodářského problému organizace, které je v této organizaci nové a jehož 

využití přináší společenský prospěch.[12] Tento zákon řešil také procesní úpravu přihlašování 

zlepšovatelských návrhů. Problematika uplatňování technické tvůrčí iniciativy zlepšovatelů 

z řad odborné i laické veřejnosti, zejména pokud jde o vyřizování přihlášek zlepšovacích 
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návrhů, jejich odměňování a odměňování vynálezů byly řešena prostřednictvím metodických 

návodů a postupů. 

V současné době je oblast zlepšovatelských návrhů zastřešena zákonem č. 527/1990 

Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil zákon 

č 84/1972 Sb. Účelem tohoto zákona je zejména ochrana duševního vlastnictví, ochrana 

hospodářského prostředí zaměstnavatele, podpora lidské tvořivosti, zvláště technické, podpora 

podnikových inovací a zvyšování pracovní iniciativy zaměstnanců. 

1.3 Neustálé zlepšování prostřednictvím Kaizen 

Kaizen není metoda ani nástroj, je to strategie, nebo lépe filozofie, která charakterizuje 

způsob myšlení lidí nejen v pracovním, ale i osobním životě, a která podporuje  

v zaměstnancích na všech stupních organizační struktury zájem a snahu o aktivní přistup  

ke zlepšování, podporuje způsob myšlení zaměřený na proces.[9] 

Kaizen je název, který je synonymem pro kontinuální zlepšování, složený ze dvou 

japonských slov: kai, jehož doslovný překlad je změna, a zen překládáme jako k lepšímu. Jde 

tedy o nepřetržité zlepšování, a to po malých krocích a se zapojením všech zaměstnanců.[8]   

V globálním kontextu je Kaizen také zastřešujícím pojmem pro šestnáct v praxi 

osvědčených manažerských praktik[2]: 

• orientace na zákazníky – podmínkou udržení a zvýšení kvality ve výrobním procesu je 

hladká komunikace mezi všemi účastníky na každém stupni výroby, možností, jak toho 

docílit je předpoklad, že každá následující fáze výrobního procesu představuje zákazníka,  

• absolutní řízení kvality (TQC) – organizované aktivity Kaizen, které se týkají všech 

zaměstnanců společnosti vč. managementu, které jsou zaměřeny na plnění takových 

vícefunkčních cílů, jako je kvalita, náklady, plánování, rozvoj pracovních sil a vývoj 

nových produktů vedoucích ke zvýšené spokojenosti zákazníků, 

• robotika,  

• kroužky řízení kvality – skupinka zaměstnanců, kteří na svém pracovišti provádějí 

kontrolu kvality, tuto svou činnost provádí kontinuálně jako součást celopodnikového 

programu kontroly kvality, sebezdokonalování, vzájemného zdokonalování, kontroly 

toků a zlepšování a zdokonalování všeho na pracovišti,  

• systém zlepšovacích návrhů – je zaměřen na jednotlivce, musí být dynamický, postupně 

se vyvinul do dvou segmentů: individuální a skupinové zlepšovací návrhy, hlavními 
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tématy zlepšovacích návrhů jsou zlepšení vlastní práce, úspora energie, materiálu  

a dalších zdrojů, zlepšení pracovního prostředí, zlepšení strojů, procesů, pomůcek  

a nástrojů, zlepšení kvality produktů, návrhy nových produktů atd.,  

• automatizace,  

• disciplína na pracovišti,  

• absolutní údržba výrobních prostředků (TPM) – cílem je maximální efektivita výrobních 

zařízení po celou dobu jejich životnosti, týká se všech zaměstnanců na všech úrovních, 

motivuje zaměstnance k údržbě prostřednictvím kroužků a dobrovolných aktivit, její 

součástí jsou takové základní prvky, jako je vytvoření systému údržby, školení v oblasti 

údržby a řešení problémů a činností vedoucí k nulové poruchovosti,  

• Kamban – komunikační nástroj (štítek – objednávka) ve výrobě typu právě včas a systém 

kontroly, je připojený ke specifické části výrobní linky, kde označuje dodávku určitého 

množství, po použití všech dílů se štítek vrací na původní místo k dalšímu použití  

pro další objednávku,  

• zdokonalování kvality,  

• „Právě včas“ (JIT) – technika výroby a kontroly zásob vyvinutý ve společnosti Toyota 

jako systém, jehož cílem je vyrábět správné věci ve správné jakosti a ve správném 

množství těsně před tím, než jsou dále použity při minimálním plýtvání zdroji,  

• žádné kazové zboží,  

• aktivity malých skupin,  

• dobré vztahy management – zaměstnanci,  

• zvyšování produktivity,  

• vývoj nových produktů 

s cílem vytvořit ve společnosti způsob myšlení zaměřený na proces a strategie 

zajišťující kontinuální zlepšování.  

1.3.1 Základní principy Kaizen 

V rámci Kaizen jsou uplatňovány následující principy: 

• kvalita je chápána v nejširším pojetí, což znamená, že zahrnuje také např. úroveň 

organizace a řízení procesů, náklady procesu apod., 

• objektem zlepšování jsou procesy, 

• zlepšování je nepřetržité podle modelu P-D-C-A , 

• zlepšování   probíhá cestou malých změn, 
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• podkladem pro zlepšování je diagnostika jakosti založená na zkoumání variability jakosti 

a jejích příčin, 

• uplatňují se jednoduché nástroje zlepšování založené na statistické podpoře (tzv. sedm 

tradičních nástrojů pro analýzu a zlepšování procesů) 

o kontrolní tabulky a záznamníky dat o kvalitě 

o vývojové a postupové diagramy  

o histogramy 

o Paretovy diagramy 

o diagramy příčin a následků 

o bodové diagramy 

o regulační diagramy, 

• postup se uplatňuje týmovým způsobem,  

• týmové zlepšování je rozvinuto na všech organizačních úrovních podniku, 

• způsobilost členů týmů je zajišťována soustavným speciálním výcvikem, 

• motivace členů týmů je podpořena podnikovou kulturou, zejména vědomím, že pokud 

zlepšení povede k úspoře pracovníků v daném procesu, vytvoří se pro ně pracovní 

příležitosti v jiných úsecích firmy.[6][7] 

1.3.2 Kaizen a management 

Jelikož je Kaizen kontinuálním procesem a týká se všech členů organizace, každý 

v manažerské hierarchii je součástí některých aspektů Kaizen: 

• vrcholový management zavádí Kaizen jako firemní strategii, poskytuje ji podporu  

a zdroje, zavádí plány pro Kaizen a vícefunkční cíle, realizuje cíle Kaizen 

prostřednictvím realizace příslušných plánů a auditů, buduje systémy, postupy a struktury 

napomáhající strategii Kaizen, 

• střední management realizuje cíle Kaizen podle direktiv vrcholového managementu 

prostřednictvím vícefunkčního managementu, používá Kaizen v náplních práce, zavádí, 

udržuje a zvyšuje standardy, intenzivními školícími programy posiluje vědomí Kaizen  

u zaměstnanců, pomáhá zaměstnancům osvojit si dovednosti a nástroje k řešení 

problémů, 

• vedoucí pracovníci používají Kaizen v jednotlivých funkcích, formulují plány  

pro Kaizen a poskytují vedení dělníkům, zlepšují komunikaci s dělníky a udržují 

vysokou pracovní morálku, podporují činnost malých skupin (např. kroužků kvality)  



10 

a systém individuálních zlepšovacích návrhů, zavádějí na pracovištích disciplínu, 

poskytují návrhy na Kaizen (zdokonalování), 

• dělníci se účastní Kaizen prostřednictvím systému zlepšovacích návrhů a činnosti malých 

skupin, dodržují disciplínu na pracovišti, neustále se zdokonalují a stanou se tak lepšími 

řešiteli problémů, posilují dovednosti a výkony hromaděním zkušeností  

a vzděláváním.[3][4] 

1.3.3 Absolutní kontrola kvality (TQC) pro Kaizen 

Na absolutní kontrolu kvality je v rámci Kaizen nutno pohlížet jako na celopodnikovou 

kontrolu kvality všech procesů ve společnosti. Týká se všech účastníků na všech úrovních 

organizační hierarchie [5] a ve všech oblastech činnosti společnosti s cílem snižovat náklady  

a současně zvyšovat produktivitu. Netýká se tedy pouze kvality výrobků a služeb, ale i kvality 

lidí. Dalo by se říct, že se jedná o systematický a statistický přístup jako manažerský nástroj 

k dosažení Kaizen a řešení problémů s tím, že kontrolujeme výsledky a nikoliv pomocí 

výsledků – nehodnotíme lidi pouze ve smyslu výsledků jejich výkonů, ale sledujeme, co bylo 

pro výsledek učiněno.  

Ve všech fázích a situacích procesu je možné aplikovat cyklus PDCA, který je sérií 

činností, jejichž cílem je zlepšování a zdokonalování. Je založen na postupu, který zavedl  

W. Edwards Deming. Cyklus začíná prověřením současné výkonnosti, jsou posouzeny 

případné problémy či omezení procesů, shromážděny data o hlavních problémech včetně 

zjištění hlavních příčin problémů, jsou navržena možná řešení s naplánováním provedení 

nejvhodnějšího řešení. Druhým krokem je provedení – je otestována účinnost zamýšleného 

řešení. Třetím krokem je kontrola (měření), kdy jsou zhodnoceny výsledky testu a posouzeno, 

zda bylo plánovaných výsledků dosaženo. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, je nutno  

se zaměřit na překážky, které je způsobily a brání zlepšení. Čtvrtým, posledním krokem je  

na základě otestovaného řešení a vyhodnocení dosaženého zhodnocení rozpracováno konečné 

řešení tak, aby se stalo kdekoli použitelným trvalým a integrovaným novým přístupem. Tento 

cyklus PDCA se neustále otáčí – jakmile je dosaženo zlepšení, stane se standardem, který je 

zdrojem nových plánů na další zlepšení.[5] 

1.3.4 Implementace a řízení Kaizen 

Podle složitosti a úrovně dosaženého zlepšení je možno dobře naplánovaný program 

Kaizen rozdělit do tří částí: 
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• Kaizen zaměřený na management 

• Kaizen zaměřený na skupiny 

• Kaizen zaměřený na jednotlivce 

První část Kaizen, Kaizen zaměřený na management je hlavím pilířem, který  

se soustřeďuje na nejdůležitější logistická a strategická témata. Vyžaduje to znalosti manažerů 

jednak v oblasti řešení problémů, jednak jejich technickou odbornost. Management  

se zaměřuje na systémová zlepšení jako je plánování a kontrola, proces rozhodování, 

organizace a informační systémy. 

Těžištěm druhé části, která je zaměřena na skupiny, je v kolektivní činnosti jako trvalý 

přístup, kdy členové týmů, kroužků popř. malých skupin, se neustále účastní procesů řešení 

problémů a rozhodování. Neidentifikují pouze problémové oblasti, ale i konkrétní příčiny, 

které budou analyzovat, zavedou a vyzkouší příslušná protiopatření a nakonec zavedou nový 

standard nebo postup – to za neustálého průběhu plného cyklu PDCA (cyklus PDCA  

má v rámci svého stadia „udělej“ vlastní menší cyklus PDCA). Předpokladem je také,  

že management správně rozumí rolí zaměstnanců a využívá všechny možnosti k jejich 

podpoře. 

Třetí úrovní je Kaizen zaměřený na jednotlivce, jehož projevem je systém 

zlepšovacích návrhů. Úkolem vedení společností je zainteresovat zaměstnance do Kaizen 

prostřednictvím systému zlepšovacích návrhů, který se tak stává nedílnou součástí systému 

řízení společnosti. Počet podaných zlepšovacích návrhů je pak kritériem při hodnocení 

zaměstnance. Od managementu se očekává, že připraví dostatečně dynamický systém 

zlepšovacích návrhů a poskytne zaměstnancům všestrannou pomoc při podávání jejich 

zlepšovacích návrhů. 

Práce managementu je rozdělena do dvou oblastí: jednak současného výkonu 

společnosti pro výsledek a zisk („nákladů“) a jednak pro řízení zlepšování procesů a systémů 

– Kaizen. Pravidla pro řízení jednak nákladů společnosti, jednak zlepšování Kaizen, jsou 

vrcholovým managementem společnosti vyjádřeny prostřednictvím vnitřních předpisů. 

1.3.5 Řešení problému v rámci Kaizen 

Na každé úrovni hierarchie organizace se mohou objevit problémy, které následně 

mohou způsobit větší či menší potíže lidem na jiných úrovních nebo i zákazníkům. V rámci 

Kaizen můžeme každý problém změnit v příležitost pro zlepšení. Jde o to problém 

neignorovat, ale identifikovat a o problém se „podělit“ s nadřízeným, tj. sdělit jej tomu, kdo 
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má možnost a prostředky pro jeho řešení. Je však nezbytné, aby byl problém kvantifikován  

a nikoliv kvalifikován a nebylo na něj pohlíženo jako na možný konflikt mezi pracovní silou  

a managementem.  

Je nezbytné prolomit neochotu managementu k oboustranné komunikaci s ostatními 

zaměstnanci a snahu o odlišení se bez porozumění mezi oběma skupinami. Pomoci může 

zavedení různých programů, které nutí obě strany spolupracovat na zlepšení této oboustranné 

komunikace a odstranění třídního protikladu s tím, že je hlavně na managementu, aby např. 

vyvinul způsob k překlenutí mezery mezi pracovníky a managementem. Společná 

komunikace by měla vést k vyšší produktivitě, jejíž výsledky by byly spravedlivě rozděleny 

mezi pracovní sílu, management, ale i zákazníky.  

Je důležité, aby zvyšování produktivity bylo realizováno  

• v prostředí, které obě skupiny (pracovníci a management) přijmou za své,  

• spoluprací obou skupin,  

• jejich vzájemnou důvěrou a pochopením  

s tím, že případné problémy budou řešeny včas a pomocí diskuze o vzniklých problémech, 

nikoliv jejich konfrontací. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLE ČNOSTI 

Z OBLASTI T ĚŽKÉHO STROJÍRENSTVÍ A POPIS 

JEJÍCH PRODUKT Ů 

Pro zpracování praktické části bakalářské práce byla realizována společnost MSV 

Metal Studénka, a.s., jenž je členem skupiny International Railway Systems S.A. se sídlem 

v Lucembursku. Společnost je předním evropským výrobcem, který dodává zápustkové 

výkovky, výlisky, nárazníky, tažné háky, šroubovky a táhlová ústrojí pro železnici i další 

průmyslová odvětví. 

2.1 Profil společnosti MSV Metal Studénka, a.s. 

Společnost MSV Metal Studénka, a.s. se sídlem Studénka, R. Tomáška 859, PSČ 

74213, zapsaná od 1. ledna 1994 v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ostravě, 

dodává své výrobky - zápustkové výkovky a železniční podsestavy v objemu cca 12 tis. tun  

a s obratem cca 760 mil. Kč za rok na trhy tří kontinentů. Společnost zaměstnává okolo 380 

zaměstnanců. 

2.1.1 Sídlo společnosti – město Studénka 

Město Studénka se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Nový Jičín v těsné 

blízkosti řeky Odry a Chráněné krajinné oblasti Poodří. Je nejmladším městem 

novojičínského okresu. Vzniklo v roce 1959 spojením obcí Butovice (první doložená zmínka 

z roku 1324) a Studénka (první doložená zmínka z roku 1377). Dnes město zahrnuje tři 

katastrální území, a to Butovice, Studénka nad Odrou a Nová Horka. 

Zemědělství bylo tradičním způsobem obživy jejich obyvatel. Vzhledem k přírodním 

podmínkám (rozsáhlé louky, rybníky) bylo zaměřeno na chov skotu, ve Studénce pak  

i rybníkářství. Rozvoj a růst obou původních obcí urychlila průmyslová revoluce. Od počátku 

19. století začíná vznikat ostravská průmyslová aglomerace a spolu s ní se hospodářsky 

rozvíjí její blízké i vzdálenější okolí. Napomáhal tomu i rozvoj železnice a zakládání nových 

tratí. V roce 1847 bylo ve Studénce vybudováno nádraží na Severní dráze císaře Ferdinanda, 

první železniční trati na území tehdejšího Rakousko-Uherska. Koncem 19. století byly 

založeny dvě místní dráhy Studénka – Štramberk a Studénka – Bílovec.  
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V návaznosti na železnici vznikly menší závody s pracovními příležitostmi v místě  

a okolí. Byl to především Blücherův3 cukrovar v sousedství nádraží, který byl v provozu 

v letech 1852-1910. Dalším podnikem byla vápenka. Její tři kruhové pece stály přímo 

v kolejišti nádraží a byly v provozu v letech 1854-1963. Ve východní části Studénky zvané 

Čajov vybudovali majitelé první parní mlýn (přestavěli původní vodní mlýn). Pracoval  

od roku 1854 a po elektrifikaci obce v roce 1920 byl převeden na elektrický pohon.  

Výrazným mezníkem ve vývoji dnešního města bylo založení akciové společnosti 

Staudinger Waggonfabrik, AG - Studenská továrna na vagony (1900). Tato společnost  

se postupně stala jedním z nejvýznamnějších podniků v Československé republice, jehož 

význam přesáhl hranice země. Za svou více než stoletou existenci vyrobila přes 88 tisíc 

nejrůznějších vozidel, převážně železničních. Ve 30. létech 20. století se zde dokonce 

vyráběla motorová letadla. Tovární objekty, původně situované do Butovic, se postupně 

rozrostly a přesáhly na katastr obce Studénka, čímž se obě obce fakticky spojily ve významné 

průmyslové centrum. Obě obce tím definitivně získaly zemědělsko-průmyslový charakter. 

V malebném místním zámku, který koupila obec v roce 1936 od již zmiňovaných 

Blücherů, je dnes umístěno Vagonářské muzeum. 

Město Studénka má mimořádně výhodnou dopravní polohu. Nově rekonstruované 

nádraží leží na hlavní trati Ostrava - Praha, která je evropským železničním koridorem. 

Mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava je vzdáleno vzdušnou čárou pouhých 6 km. Jeho 

přistávací dráha umožňuje přijímat největší dopravní letadla. Studénka bude také v nejbližší 

době přímo napojena na nově budované prodloužení dálnice D1 (D47) Ostrava - Olomouc. 

2.1.2 Historie společnosti 

Společnost MSV Metal Studénka je v oblasti výroby výkovků a součástí železničních 

vozidel přímým pokračovatelem bývalé Vagonky Studénka, založené v roce 1900 jako 

akciová společnost Staudinger Waggonfabrik, A.G. se sídlem v Butovicích.  

Továrna, jejíž součástí byla od samého počátku také kovárna, výrazně zasáhla  

do života obyvatel původně zemědělské oblasti. Poskytla práci a tím i obživu mnoha 

obyvatelům obcí Studénka, Butovice i blízkého okolí. V průběhu let několikrát změnila svůj 

název i vlastníka: 

• 1900 Staudinger Waggonfabrik, AG 
                                                 
3  Rod Blücherů, potomků slavného pruského maršála Blüchera, který se proslavil podílem na porážce 
Napoleonovy armády u Waterloo, se významně podílel na hospodářském rozvoji Studénky. 
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• 1928 Moravskoslezská vozovka 

• 1946 Tatra, n.p. závod Studénka 

• 1950 Vagónka Tatra Studénka, n.p. 

• 1969 Vagónka Studénka, n.p. 

• 1990 Moravskoslezská vagónka, s.p. 

• 1994 Moravskoslezská vagónka, a.s. 

• 1998 ČKD Vagonka Studénka, a.s. 

• 8.6.2000 Thrall Vagonka Studénka,a.s. 

• 28.8.2006 MSV Metal Studénka, a.s.[14] 

Uvedená historie továrny je odrazem složitého společenského i hospodářského vývoje 

v naší zemi. Společnost MSV Metal Studénka, a.s. je důstojným pokračovatelem tradice 

kovárenské výroby této významné české továrny. 

2.1.3 Poslání a hodnoty společnosti 

Společnost MSV Metal Studénka, a.s. se hrdě hlásí k odkazu a slavné tradici české 

továrny Vagonky Studénka a považuje se za jejího přímého následovatele. Posláním 

společnosti je poctivá služba všem zákazníkům. 

Společnost usiluje o udržení svých zákazníků trvalým zlepšováním kvality svých 

výrobků dodávaných za rozumnou cenu. Je rozhodnuta dále upevňovat své postavení 

předního evropského výrobce železničních podsestav a zápustkových výkovků pro kolejová 

vozidla i ostatní průmyslová odvětví. Opírá se přitom o motivovaný tým zaměstnanců,  

který je se svými znalostmi a zkušenostmi zárukou úspěšné budoucnosti, a ctí hodnoty: 

• orientace na tradičně vysokou kvalitu výrobků, 

• spolehlivá služba současným i budoucím zákazníkům, 

• tvořivý přístup k vývoji nových výrobků a technologií, 

• růst finanční hodnoty podniku rozvojem výroby a obchodu, 

• dlouhodobá hospodářská stabilita, 

• jistota pro schopné a poctivé zaměstnance, 

• bezpečná práce a zdravé životní prostředí.[14]  
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2.2 Výrobní možnosti a výrobky společnosti MSV Metal Studénka, a.s. 

Výrobní možnosti společnosti sestávají z provozů kovárna, lisovna a dalších prostorů, 

ve kterých společnost vyrábí výkovky a výlisky pro železniční průmysl (pro nákladní  

a osobní kolejová vozidla a lokomotivy to jsou táhlová ústrojí, nárazníky, šroubovky, tažné 

háky), pro nákladní automobily, stavební stroje, zemědělské stroje, důlní stroje a další 

výrobky určené pro hutnictví, energetiku, stavebnictví.  

2.3 Politika jakosti společnosti MSV Metal Studénka, a.s. 

Politika kvality je základním dokumentem v oblasti systému managementu kvality 

společnosti a vychází z poslání a hodnot společnosti. Společnost chce trvale poskytovat 

výrobky a služby, které splňují nebo převyšují požadavky a očekávání zákazníků, chce 

neustále zlepšovat konstrukci a vyvíjet stále nové výrobky a technologické postupy tak,  

aby byla zajištěna konkurenceschopnost jejich výrobků. Má v úmyslu aktivně usilovat  

o zvyšování kvality prostřednictvím takových postupů, které umožní každému zaměstnanci, 

aby svou práci vykonával za všech okolností správně. 

Vedení společnosti prezentuje svou odpovědnost za: 

• přezkum výkonu týmu vedení společnosti, 

• přezkum skutečného stavu politiky kvality, stanovení a vyhodnocení plnění schválených 

cílů kvality, 

• provádění všech svých činností v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a jinými 

legislativními či technickými předpisy, 

• vyhodnocování efektivity hlavních procesů ve společnosti a zavádění opatření  

pro neustálé zlepšování, 

• zvýšení zainteresovanosti zaměstnanců společnosti na plnění úkolů společnosti, 

• určování a poskytování potřebných lidských a finančních zdrojů pro zajištění funkce  

a rozvoje systému managementu kvality, plnění cílů kvality a jiných smluvních závazků 

společnosti, 

• zavádění co nejrychlejších a co nejefektivnějších nápravných opatření, 

• neustálé zlepšování image společnosti, podmínek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci svých zaměstnanců, 

• zajištění řádné ochrany životního prostředí. 
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Realizace poslání, hodnot a politiky kvality společnosti vyžaduje aktivní účast všech 

zaměstnanců. Společnost pak od svých zaměstnanců očekává, že: 

• zaujmou odpovědný přístup k plnění všech uložených úkolů, 

• budou mít morální poctivost a vysokou osobní odpovědnost za kvalitu vlastní práce, 

• budou dodržovat dokumentované předpisy společnosti pro systém kvality, bezpečnost 

práce a další závazná nařízení společnosti, 

• budou aktivně přistupovat ke zlepšování osobních dovedností a schopností, 

• budou předkládat návrhy na trvalé zlepšování jakékoli činnosti společnosti, 

• vytvoří na pracovištích dobré pracovní a lidské vztahy. 

Aktivity společnosti jsou zaměřeny na poskytování výrobků a služeb trvale vysoké 

kvality, bez vad, ve stanovených termínech a za konkurenční cenu. 

Společnost je držitelem těchto certifikátů: 

• systémových 

o Certifikát systému managementu kvality dle EN ISO 9001:2008 

o Certifikát pro svařování drážních vozidel a jejich dílů dle EN ISO 3834-2 

o Certifikát způsobilosti ke svařování dle DIN EN 15085-2 a ČSN EN 15085-2 

o Schválení způsobilosti dodavatele Q1 u DB AG 

• výrobkových 

o 42 výrobkových osvědčení a certifikátů DB, EBA, NS Materieel, ŽS Cargo, 

ŽS Slovakia, ŠDU Bratislava, ČD, DÚ Praha, BAV, SBB, SNCB, SNCF aj. 

o Certifikát AD-2000 Merkblatt WO pro výrobu klenutých den pro tlakové nádoby  

do průměru 1250mm 

o Certifikát pro výrobu výkovků a výlisků pro tlakové nádoby dle směrnice 

97/23/EG[14] 
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3 STAV IMPLEMENTACE KAIZEN VE VYBRANÉ 

SPOLEČNOSTI  

V minulosti byl ve společnosti zaveden vnitřní předpis o zlepšovacích návrzích, který 

vycházel z platné legislativy. Po vstupu amerického vlastníka v roce 2000 do společnosti byly 

mnohé předpisy a procesy zrušeny a zlepšovací návrhy od té doby přestaly být podávány.  

V současnosti je ve společnosti zavedena metoda Kaizen. Cílem zavedení této 

iniciativy je dosažení zlepšení efektivnosti podniku a zapojení jednotlivců i týmů v celém 

podniku do tohoto procesu. Zaměstnanci byli pro tuto metodu proškoleni v roce 2008 v rámci 

projektu Zavedení štíhlé výroby. Současně byla jako výstup projektu uvedena v platnost 

směrnice 1/2008[15], která je pracovním návodem pro postup při návrhu a realizaci drobného 

zlepšení.  

Účelem tohoto předpisu je definovat zásady drobného zlepšování v podniku na všech 

úsecích výrobní činnosti a definovat kroky procesu zlepšování v rámci iniciativy Kaizen. 

Tento předpis dále upravuje: 

• odměňování předložených návrhů a realizaci drobných zlepšení,  

• odpovědnosti koordinátora, nadřízeného zaměstnance, realizátora a komise, která řeší 

přijetí či zamítnutí návrhu,  

• kroky zaměstnance, který návrh podává,  

• evidenční list průběhu zlepšení. 

Za podání návrhu na drobné zlepšení přísluší navrhovateli odměna ve výši 200,-  

až 500,- Kč podle rozsahu, významu a přínosu návrhu. Ve společnosti je vyhlášena soutěž  

o 3000,- Kč pro případ, že bude podáno a přijato více než deset návrhů. 

Ve společnosti byla generálním ředitelem ustavena pozice koordinátora Kaizenu. Byl 

vytvořen popis práce koordinátora, kterým se tento řídí. Mezi jeho práva a povinnosti patří: 

• založení Kaizen týmu (návrh členů, ustavení týmu), 

• svolávání a vedení schůzek týmu, 

• kontrola plnění stanovených úkolů, 

• příjem námětů a jejich evidence, 

• řízení procesu realizace vhodných námětů, jejich zhodnocení a posouzení (spolu 

s mistrem střediska, ze kterého náměty přijdou), 
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• realizace v Kaizen týmu nebo mimo něj, 

• spolupráce se všemi vedoucími středisek s cílem realizace námětů a malých zlepšení, 

spolupráce s řediteli úseků a generálním ředitelem, 

• evidence a vyhodnocení přínosu malých zlepšení průběžně a ročně, 

• školení pracovníků z nástrojů neustálého zlepšování, 

• studium nových nástrojů, návštěva jiných organizací s cílem poznání metod malých 

změn, 

• zveřejňování výsledků a úspor včetně výsledků 5S auditů, 

• zveřejňování rozborů vad a oprav z jednotlivých agregátů, 

• tvorba směrnic pro štíhlou výrobu, 

• intervence a pomoc při realizaci úkolů realizačním týmům. 

V pravomoci koordinátora je také rozhodnutí o realizaci malého zlepšení 

s přihlédnutím k finanční náročnosti a provozním možnostem.[15]  

Ve společnosti bylo od zahájení iniciativy podáno pouze 5 návrhů, a to od jednoho 

zaměstnance – Jiřího Duží. Mezi jeho návrhy patří např.: 

• Likvidace neupotřebitelných vozíků 

o Popis stavu před zlepšením: Na kolejích za kovárnou stojí dva vozíky 24 m dlouhé, 

které se používaly při výrobě nákladních vozů. Stojí tam již více než pět let  

a zarůstají.  

o Popis navrhovaných změn: Tyto vozíky by se mohly prodat. Pokud by se nenašel 

kupec, tak rozpálit a prodat do šrotu. Vznikne volný a čistý prostor. 

• Likvidace neupotřebitelného jeřábu 

o Popis stavu před zlepšením: U vrátnice č. 3, v prostorách bývalého skladu přípravků, 

stojí velký červený jeřáb. Je již řadu let nepoužíván. Není na něho pěkný pohled,  

je zarostlý a zbytečný.  

o Popis navrhovaných změn: Pokud se tento jeřáb nebude využívat, měl by se prodat 

případnému zájemci, jinak vyšrotovat. 

Pan Duží obdržel za své návrhy dvakrát odměnu každou ve výši 200,- Kč. [15] 
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4 ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZLEPŠENÍ  

4.1 Hodnocení využívání iniciativy Kaizen ve vybrané společnosti 

Pro zjištění příčin problémů při využívání Kaizenu ve společnosti bylo zvoleno použití 

diagramu příčin a následků – Ishikawa diagramu (tvůrce Kaoru Ishikawa tuto metodu 

rozvinul v šedesátých letech 20. století). Tento diagram tzv. „rybí kosti“ je vhodnou 

pomůckou pro úspěšné vyřešení složitých problémů v oblasti jakosti a používá se pro zjištění 

příčin určitého problému. Formou grafického znázornění jsou analyzovány zásadní příčiny, 

které způsobují řešený problém (následek). Každá zásadní příčina se dále analyzuje a hledají 

se dílčí příčiny (subpříčiny). Diagram je vhodné aplikovat s využitím týmové práce, založené 

na volné tvorbě návrhů formou brainstormingu. Po uzavření etapy určování příčin je vhodné 

zhodnotit závažnost jednotlivých příčin formou bodového hodnocení. Následně lze s využitím 

Paretova diagramu určit prioritu jednotlivých příčin a dle toho postupovat při jejím 

odstraňování.  

K navrženému řešení byl personálním vedením sestaven tým osmi zaměstnanců 

společnosti vybraných z různých úseků a úrovní – manažer úseku řízení jakosti, dva 

mezioperační kontroloři, manažer provozu, personalista, dva mistři a dělník.  

Týmem byly zjištěny čtyři příčiny, kterými jsou normy, lidé, čas a proces. Pomocí 

brainstormingu přítomní zaměstnanci rozšířili příčiny na subpříčiny. Vyjadřovali se zda 

Kaizen ve společnosti funguje, co brání dobrému fungování, a jak by se dalo Kaizenové hnutí 

podpořit. Výstup z brainstormingu byl zanesen do níže uvedeného Ishikawa diagramu  

(obr. 4.1), ze kterého je zřejmé, že největší problém je v lidech. 
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Obr. 4.1 Ishikawův diagram 

 

Následovala etapa určení priorit. Každý z přítomných přiřadil ve třech kolech šest 

bodů: v prvním kole tři body, v druhém kole dva body a ve třetím kole jeden bod. Výsledky 

hlasování byly zaneseny do Ishikawova diagramu uvedeném na obr. č. 4.2. 
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Obr. 4.2 Ishikawův diagram s bodovým hodnocením 

 

4.2 Nalezené příčiny 

Zúčastnění zaměstnanci zpočátku zcela nechápali cíl setkání. Domnívali se, že Kaizen 

již ve firmě nefunguje a v průběhu brainstormingu odbíhali k operativním, k technickým  

a jiným odborným problémům. Někteří zaměstnanci nerozuměli zásadám Kaizenu.  

Přes počáteční roztříštěnost diskuze a nepochopení zásad Kaizenu ze strany 

zaměstnanců byly definovány příčiny: proces, čas, lidé a norma, které zabraňují implementaci 

Kaizenu v praxi.  Bylo určeno, že nejdůležitějším faktorem, prolínajícím se i do ostatních 

faktorů, jsou lidé. Zde bylo označeno nejvíce subpříčin.  
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konkrétně technologií. Stanovená časová norma je součástí technologického postupu  

a zaměstnanec je jí povinen se řídit.  

Pokud zaměstnanec najde v rámci technologického postupu drobné zlepšení, nějakým 

způsobem si postup usnadní nebo ho zrychlí, je tak schopen s menší námahou vyprodukovat 

požadovaný počet kusů ve stanoveném čase anebo vyprodukovat kusů více. Z diagramu 

vyplývá, že zaměstnanci jsou opatrní při navrhování zlepšení z obavy ze zpevnění norem. 

Zaměstnanci si proto svá zlepšení, mnohdy se jedná o přípravek usnadňující výrobní operaci, 

udělají pouze pro sebe a vymyšlené řešení se tak nedostane k ostatním zaměstnancům. 

Důvodem je obava ze zpevnění norem a z tlaku na zrychlení tempa a vyrobení více kusů. 

4.2.2 Příčina čas 

Ve společnosti MSV Metal Studénka, a.s. je otázka času příčinou důležitou k úspěchu 

implementace Kaizenu. Zavedením Kaizenu byl pověřen pouze jeden zaměstnanec. Tato 

činnost není hlavní náplní jeho práce. Je to pracovník mezioperační kontroly a jeho činnost 

pro Kaizen se vlivem nedostatku času zúžila pouze na administraci návrhů zaměstnanců. 

Pracovně je natolik vytížen, že nemá čas na ostatní složky implementace Kaizenu, kterými 

jsou propagace, prezentace, konzultace s ostatními zainteresovanými zaměstnanci, podpora 

realizace navržených opatření.  

Tato příčina je omezující na všech úrovních řízení, zejména pak v úsecích, kde je 

nutné navržená řešení promyslet. V minulosti byly prováděny redukce stavu zaměstnanců  

na pozicích technických pracovníků a důsledkem je, že zaměstnanci v běžném pracovním 

čase stačí pouze na plnění základních povinností a nemají prostor k přemýšlení o případných 

návrzích jiných zaměstnanců. Z nedostatku času se pak věnují jenom k nejdůležitějším 

úkolům tak, aby společnost zcela nestagnovala, na rozvoj, zlepšování však čas nezbývá,  

což ve svém důsledku znamená ještě méně času.  

4.2.3 Příčina proces 

Zaměstnanci konstatovali, že veškeré procesy ve společnosti jsou zdlouhavé, plánovací 

systém nefunguje dokonale, nápravná opatření a změny nejsou realizovány do úplného konce, 

z čehož vyplývá nedůvěra a nezájem zaměstnanců podílet se na procesech zlepšování.  

Přestože návod na podchycení iniciativy Kaizen existuje, není využíván.  
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4.2.4 Příčina lidé 

U tohoto faktoru bylo zjištěno nejvíce subpříčin, z nichž největší váhu měla 

komunikace. Toto je zřejmě slabé místo ve společnosti, protože komunikace mezi 

zaměstnanci, jak po horizontální, tak i vertikální linii nefunguje. Nejsou svolávány společné 

porady zaměstnanců z více úseků, zaměstnanci nejsou zvyklí problémy řešit. Problémy 

přenášejí na své nadřízené a očekávají jejich vyřešení. Iniciativa Kaizen je také málo 

komunikována, protože někteří zaměstnanci nevěděli, že Kaizen ve společnosti ještě funguje. 

V procesu realizace drobných zlepšení nedochází k vykomunikování smyslu zlepšení mezi 

jednotlivými úseky, většinou zůstane návrh u některého článku řízení a dál není řešen.  

Ve společnosti nejsou nastaveny komunikační kanály, které by zaměstnanci mohli využívat  

a na které by se mohli spolehnout, že fungují. Každý potom řeší problém po svém, podle 

svého založení a temperamentu a mnohdy celou záležitost nedořeší. Nejsou komunikovány 

ani strategie a ani cíle.  

Další subpříčinou s váhou 9 je organizační zajištění. Tady měli zaměstnanci na mysli 

neprůchodnost nápadů a návrhů po vertikální linii řízení, protože návrhy na zlepšení a změny 

zůstávají ve vzduchoprázdnu. Ve společnosti nejsou dořešeny toky, které by měly zachytit 

iniciativu a nejsou stanoveny kompetence jednotlivých zaměstnanců tak, aby návrh dospěl  

až k realizaci. V určité fázi se návrh jakoby ve struktuře společnosti ztratí.  

Z brainstormingu je zřejmé, že týmová práce se jeví zaměstnancům jako nedostatečná. 

Každý úsek či středisko se chová jako uzavřený celek, do kterého jen těžce pronikají 

informace, natož požadavky z jiných úseků. Týmová práce předpokládá určitou vyspělost 

zaměstnanců a ochodu ke spolupráci, předpokládá také důslednost a plnění stanovených 

úkolů. Spolupráce mezi jednotlivými úseky nefunguje, je založena pouze na dobrovolnosti, 

vstřícnosti a ochotě jednotlivců. Někteří zaměstnanci se jeví již unaveni tímto nefungujícím 

systémem a ztrácejí iniciativu a nadšení něco ve společnosti změnit.  

Další subpříčina nefungujícího systému Kaizen byla shledána v nezájmu řídících 

pracovníků v prosazování této metody. Z pohledu účastníků brainstormingu nemají řídící 

zaměstnanci zájem o nové nápady a čas na jejich realizaci.  

Zaměstnanci pociťují nedostatek informací o společnosti, o tom co se ve společnosti 

děje, o nastavených procesech a tudíž i o Kaizenu. K prezentaci a propagaci jsou využívány 

pouze nástěnky anebo porady na jednotlivých úsecích, kde jsou informace předávány 

nadřízenými kuse. Oficiální informační kanály neexistují, a proto ve společnosti funguje 
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neoficiální předávání informací, které je mnohdy zkreslující a zavádějící. Nejsou 

prezentovány kladné ani záporné výsledky.  
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5 NÁVRH ZLEPŠENÍ VYUŽÍVÁNÍ METODY KAIZEN  

VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

5.1 Určení priorit zjišt ěných příčin 

K vyhodnocení Ishikawova diagramu použitého k určení priorit zjištěných příčin byla 

aplikována Paretova analýza.  

Tabulka 5.1 Výpočet Paretovy analýzy 

Příčiny Označení Bodové 
hodnocení 

Kumulativní 
bodové hodnocení 

Kumulativní bodové 
hodnocení v % 

Komunikace A 12 12 25,00 

Organizační 
zajištění 

B 9 21 43,75 

Týmová 
práce 

C 6 27 56,25 

Řídící 
pracovníci 

D 6 33 68,75 

Žádná 
prezentace 

E 5 38 79,17 

Plánování F 3 41 85,42 

Atmosféra G 2 43 89,58 

Motivace H 2 45 93,75 

Žádná 
pozornost 

I 2 47 97,92 

Snaha J 1 48 100,00 

Suma  48   

Pozn. V tabulce nejsou uvedeny příčiny, které získaly 0 bodů 

Pro vyhodnocení Paretovy analýzy byla následně použita metoda 80/20, metoda 70/30  

a kritérium průměrného ukazatele. 
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Obrázek 5.1 Paretova analýza 80/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.2 Paretova analýza 70/30 
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Kritérium průměrného ukazatele: 

58,4
10

48hodnoceni
==== ∑ &

príciny
pk  

Příčina – komunikace: 12 > 5 

Příčina – organizační zajištění: 9 > 5 

Příčina – týmová práce: 6 > 5 

Příčina – řídící pracovníci: 6 > 5 

Příčina – žádná prezentace 5 = 5 

Příčina – plánování: 3 < 5 

Příčina – atmosféra: 2 < 5 

Příčina – motivace: 2 < 5 

Příčina – žádná pozornost: 2 < 5 

Příčina – snaha: 1 < 5 

 

Bylo zjištěno, že při použití pravidla 80/20 tvoří životně důležitou menšinu, pro kterou 

bychom museli hledat opatření, prvních šest příčin. V případě pravidla 70/30 nebo kritéria 

průměrného ukazatele je životně důležitou menšinou prvních pět příčin. Z toho důvodu bude 

výhodnější použít pravidlo 70/30 nebo kritérium průměrného ukazatele a pro těchto pět 

zjištěných příčin ihned hledat řešení. 

5.2 Návrh řešení zjištěných příčin 

5.2.1 Komunikace 

Pro zlepšení komunikace uvnitř společnosti je nezbytné vybudovat oficiální, plně 

funkční komunikační kanály (pravidelné porady, noviny apod.) jak v horizontální (mezi 

zaměstnanci‚ na stejné hierarchické úrovni společnosti navzájem, mezi jednotlivými 

středisky), tak i vertikální úrovni (mezi pracovníky a managementem).  V pravidelných 

intervalech informovat všechny zaměstnance společnosti o stanovených strategiích, úkolech, 

cílech a dosažených výsledcích (kvantifikovaných a v porovnání se stanovenými cíli) 

jednotlivých středisek i celé společnosti.  

Dále je nutné opakovaně proškolit zaměstnance v zásadách Kaizen, podněcovat 

všechny zaměstnance k oboustranné komunikaci mezi zaměstnanci a managementem  

a podporovat ochotu sdělit informaci o zjištění případných problémů. 
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5.2.2 Organizační zajištění 

Vrcholový management musí zavést dobře propracovaný a dostatečně dynamický 

systém zlepšovacích návrhů a zejména zajistit jeho fungování. Účinně povzbuzovat 

zaměstnance k předkládání jak individuálních, tak i skupinových zlepšovacích návrhů, 

pomáhat s vypracováním jakkoliv jednoduchých návrhů, zajistit vzdělávání zaměstnanců,  

aby mohli přicházet s lepšími zlepšovacími návrhy, zabezpečit co nejrychlejší realizaci 

přijatých zlepšovacích návrhů, jejich odměnění a v neposlední řadě jejich propagaci. 

5.2.3 Týmová práce 

K dosažení týmové práce bude vhodné umožnit zavedení malých skupin, ve kterých se 

část plánovací a kontrolní činnosti přesune (nadeleguje) z managementu na samotné 

zaměstnance, kteří budou lépe koordinovat své činnosti, zvýší se jejich pracovní morálka, 

osvojí si přístupy založené na spolupráci a kooperaci a zlepší komunikaci jednak mezi 

zaměstnanci a vedením, jednak i mezi zaměstnanci na různých úrovních (v různých týmech). 

Na managementu pak bude motivovat zaměstnance k vyšší produktivitě a vyšší kvalitě. 

5.2.4 Řídící pracovníci 

Jak již bylo uvedeno, společnost zavedla iniciativu Kaizen, byl vydán vnitřní předpis 

k realizaci Kaizen, iniciativa však bohužel dále není ze strany managementu podporována.  

Je proto nezbytné, aby management a vedoucí pracovníci dle svých kompetencí stanovili 

plány a cíle pro Kaizen, přidělili zdroje pro jejich realizaci, definovali a delegovali dílčí 

kompetence pro Kaizen, zajistili intenzivní školení zaměstnanců a posilovali tak u nich 

vědomí Kaizen, zlepšovali otevřenou komunikaci na všech úrovních hierarchie společnosti  

a podporovali zlepšovatelské hnutí. 

5.2.5 Prezentace 

Vzhledem k tomu, že předpokladem úspěšnosti v Kaizen je zapojení všech 

zaměstnanců ve společnosti, je nutné posilovat vědomí sounáležitosti zaměstnance  

se společností. Je na managementu, aby vytvořil podmínky pro naplňování této podmínky  

ať už průběžným informováním zaměstnance o stanovených strategiích, úkolech, cílech  

a dosažených výsledcích společnosti formou nástěnek, periodických oběžníků, novin  

či informačních prezentací promítaných např. v televizi, nebo jednorázových motivačních 

kampaní ke zvýšení aktivního přístupu zaměstnanců na procesu neustálého zlepšování. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo na základě předchozí analýzy navrhnout konkrétní možnosti 

zlepšení využití metody Kaizen ve společnosti MSV Metal Studénka, a.s.  

Analýzou dostupných informací bylo zjištěno, že společnost má stanovenou politiku 

jakosti, kterou prezentuje jednak na svých internetových stránkách, jednak prostřednictvím 

propagačních materiálů určených pro širokou veřejnost. Za cíl si klade trvale poskytovat 

výrobky a služby, které splňují nebo převyšují požadavky a očekávání zákazníků. Ke splnění 

tohoto cíle byla ve společnosti mimo jiné zavedena iniciativa Kaizen, která však, jak bylo 

zjištěno, správně nefunguje. 

Pro zjištění příčin problémů při využívání Kaizenu ve společnosti byl sestaven 

osmičlenný tým, za pomoci kterého byly definovány příčiny (faktory) zabraňující úspěšné 

implementaci Kaizenu v praxi. 

Na základě Ishikawova diagramu a Paretovy analýzy byly určeny priority zjištěných 

příčin a navrženo řešení pro nedostatečnou komunikaci, organizační zajištění, týmovou práci, 

řídící pracovníky a nedostatečnou prezentaci. Tím bylo cíle práce dosaženo. 
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SEZNAM ZKRATEK 

a.s. akciová společnost 

ISBN International Standard Book Numer (Mezinárodní standardní číslování knih) 

JIT Just-in-Time (právě včas – systém, jehož cílem je vyrábět správné věci ve správné 

jakosti a ve správném množství těsně před tím, než jsou dále použity  

při minimálním plýtvání zdroji) 

ř.z. říšského zákoníku 

TPM Total Productive Maintenance (absolutní údržba výrobních prostředků) 

TQM Total Quality Control (absolutní kontrola kvality) 

WWW World Wide Web (světová komunikační síť, v současnosti nejpoužívanější služba 

na Internetu) 

 


