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1 Úvod 

V dnešní době jsou trhy přesyceny nabídkou produktů od mnoha firem a je jen na nich 

samotných, zda se chtějí od konkurence odlišit a získat tím větší konkurenční výhodu. Trhy se 

v posledních letech rapidně změnily, stále více se společnosti zaměřují na individuální 

požadavky zákazníků, což je mnohdy klíč k úspěchu.  

Nedílnou součástí každého podniku a jeho správného fungování jsou snahy o jeho neustálé 

zlepšování ať už v oblasti efektivity, jakosti, nákladů, spokojenosti zaměstnanců a to pomocí 

různých koncepcí a metod.  

Metody štíhlé výroby (v mé diplomové práci především metoda 5S) pomohou podniku 

zaměřit se na problematiku týkající se úspory času vykonání jednotlivých činností, úspory 

nákladů, větší bezpečnosti práce na pracovišti, uklizenost pracoviště a z toho vyplívající  

i příjemnější pracovní prostředí. Tyto metody se v poslední době velice rozmohly  

a nenajdeme téměř žádný podnik, který by neměl zavedenou některou z nich ať již 5S, TPM, 

TQM, JIT aj. Podnik, který by se nesnažil stále inovovat, zefektivňovat svou výrobu  

a zlepšovat své postavení na trhu, by přestal být konkurenceschopný.  

Je důležité si uvědomit, že každým dnem přibývají nové a inovované výrobky a díky tomu 

si zákazník vybírá společnost, od které výrobek koupí. Což je zásadní změna oproti dřívější 

politice v této oblasti, kde firmy vyrobily 2 druhy produktu a zákazník neměl téměř možnost 

výběru. Zájem firem se tedy nyní zaměřuje na požadavky zákazníků, kteří se stali hlavní 

oblastí zájmu.  

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila Implementace metody 5S v podniku. Konkrétně 

se jedná o podnik CeramTec Czech Republic s.r.o. sídlící v Šumperku.  

Téma mě zaujalo, jelikož v současné době se s metodami štíhlé výroby potýká většina 

podniků, protože je to jeden z důvodů, jak zůstat konkurenceschopní na trhu. Změny, 

způsobené zaváděním metody 5S jsou založeny z velké části na komunikaci se zaměstnanci  

a velice mě zajímalo, jak správně postupovat. Dále jsem se chtěla dozvědět, zda je možné, aby 

zaměstnanci změny přijali jako každodenní součást pracovního života a ne jen jako nutnou 

změnu a díky tomu, jak se jednotlivá pracoviště stávají „štíhlejší“. 
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Cílem mé diplomové práce je zjištění, jak metoda 5S ovlivní chod podniku. Zda přinese 

kladné změny pro společnost. Zjistit, jaké přínosy daná metoda podniku přinese a především 

jakou úsporu získá. Také se zaměřím nejen na vliv metody na podnik jako takový, ale jak na 

příchozí změny reagují zaměstnanci. Zda dokážou změnu přijmout jako součást svého 

pracovního života a jak na metodu 5S pohlížejí.  

Mnoho manažerů si myslí, že zavádění nových metod značí jen ztrátu času a zbytečné 

vynaložení nákladů. Avšak to není správný pohled na danou problematiku, protože dobře 

organizované pracoviště a čistota na pracovišti mohou výrazně zvýšit produktivitu 

společnosti, nehledě na skutečnost, že na čistém pracovišti se pracovníkům bude lépe 

pracovat. A právě organizovaností pracoviště, údržbou strojů, čistotou a pořádkem se zabývá 

metoda 5S.  
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2 Teoretická východiska metody 5S 

Metoda 5S je jednou z nejzákladnějších metod štíhlé výroby. Proto se nejdříve zaměřím na 

koncepci štíhlé výroby zvlášť.  

 

2.1 Štíhlá výroba 

Dle Likera (2007) je štíhlá výroba neboli Lean management operační strategie orientovaná 

na dosažení co nejkratší doby cyklu, snížení nákladů a odstraňování plýtvání. Je odvozena  

z Toyota Production System a jejím cílem je zvýšit přidanou hodnotu zákazníkovi tím, že 

odstraní plýtvání a snižuje přebytečnou práci. 

Liker (2007, s. 30) definuje štíhlou výrobu jako proces o pěti krocích: vymezení hodnoty 

pro zákazníka, vymezení hodnotového toku, dosažení toho, aby „proudil“, „tažení od 

zákazníka“ zpět a usilování o dosažení excelence. Být „štíhlým“ výrobcem vyžaduje způsob 

myšlení, který se soustřeďuje na zajišťování nepřerušovaného toku výrobku procesem 

přidávání hodnoty („jednokusový tok“), na systém „tahu“, jenž působí od poptávky zákazníka 

zpět postupně tak, že se v krátkých intervalech doplňuje jen to, co odebírá následující činnost, 

a na kulturu, v níž každý neustále usiluje o zlepšení. 

Ohno (1988, s. ix ) tvrdí: All we are doing is looking at the time line, from the moment the 

customer gives us an order to the point hen we collect the cash. And we are reducing that time 

line by removing the non-value-added wastes. 

Volný překlad: Jediné, co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník 

zadá objednávku, k bodu, v němž inkasujeme hotovost. A tento čas zkracujeme, když 

odstraňujeme ztráty, které nepřidávají hodnotu.  

Obrázek 2.1 Časová linie mezi objednávkou a inkasováním hotovosti 

 

Zdroj: Ohno (1988, s. ix) 
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2.1.1 Historie štíhlé výroby 

V roce 1793 vynalezl massachusettský rodák Eli Whitney jednoduchý stroj na čištění 

surové bavlny a odstraňování semínek (cotton gin). Nicméně „cotton gin“ se nepovažuje za 

jeho nejlepší nápad, ve srovnání s první montážní linkou na výrobu mušket. Whitney ji 

vyvinul roku 1799, když získal zakázku od americké armády na výrobu 10 000 mušket za 

neuvěřitelně nízkou cenu. (Zdroj: http://www.strategosinc.com) 

Jelikož se produkty pohybovaly z jednoho procesu do druhého (a tyto procesy byly od sebe 

oddělené a nenavazovaly na sebe jako v dnešní době), několik lidí se začalo zaměřovat na to:   

- co se stalo mezi procesy,  

- jak jsou procesy uspořádány v rámci továrny,  

- zda řetězec procesů pracuje jako systém, 

- jak každý pracovník přijímá a plní úkoly.  

Změna nastala v roce 1890 prací prvních průmyslových inženýrů.  

Frederick W. Taylor začal zkoumat nástroje práce a jejich užívání, pracovní úkony, 

využívání pracovní doby a účelnost pracovních pohybů při pracovních operacích dělníků. 

Výsledkem bylo vědecké analyzování práce. Svou práci nazval vědecký management. Taylor 

tvrdil, že řízení je účinné, jsou-li pracovníkům denně dávány jasné příkazy a jestli jsou  

v podniku standardizovány pracovní podmínky a mzdy. (Zdroj: http://www.strategosinc.com) 

Manželé Gilbrethovi se zabývali motivací pracovníků a jaký vliv má jejich postoj na 

výsledek procesu. Zaměřili se také na racionalitu práce pomocí odhalování zbytečných 

pohybů. V této oblasti bylo více lidí zabývajících se podobným tématem. Tito lidé vytvořili 

představu o "odstraňování odpadů" a za klíčový princip zvolili JIT a štíhlou výrobu.  

(Zdroj: http://www.strategosinc.com) 

Dle Bernsteina (2010) byl Henry Ford americký podnikatel a průkopník automobilového 

průmyslu. Byl rozhodnut vyrobit levné a kvalitní auto pro každého. Kolem roku 1910 byl jeho 

pravou rukou Charles E. Sorensen a spolu vytvořili první komplexní výrobní strategii. Použili 

všechny prvky výrobního systému – lidé, stroje, nářadí a výrobky, a uspořádali je  

v komplexním systému pro výrobu modelu T automobil. Tyto automobily byly prodávány za 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1793
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nízkou cenu. Překonal tím orientaci automobilového průmyslu jen pro bohaté. Aby bylo 

možné uspokojit poptávku po levných autech, musel otevřít novou továrnu Highland Park, 

kde byla zavedena jako jedna z prvních technologie pásové výroby, kterou navrhli sami 

zaměstnanci Ford Motor Company. Ford byl neuvěřitelně úspěšným a velmi rychle se stal 

jedním z nejbohatších mužů. Ford je považován, za prvního praktika Just In Time a štíhlé 

výroby.  

Dle Jiráska (1998) byl tento směr v České republice reprezentován především Tomášem 

Baťou. Vyučil se v továrně Ford a ve své obuvnické továrně zavedl první běžící pás v naší 

republice. Také zavedl tzv. optický klam u cen (místo ceny 20 Kč, uváděl ceny nižší  

19,90 Kč). Další jeho nápad tkvěl v zainteresování všech zaměstnanců na zisku, což 

znamenalo, že všichni zaměstnanci pocítili úspěch či neúspěch podniku na svých platech.  

Dle Bernsteina (2010) byl systém Ford založen na jednom neměnícím se produktu, avšak 

bylo zapotřebí se začít zaměřovat na různé produkty a jejich inovaci. Také měl velké 

nedostatky v oblasti pracovníků. Fordovy tvrdé postoje a ponižující pracovní struktury byly 

nepoužitelné v poválečném Japonsku. Tam Toyota zjistil, že pracovníci mohou podniku 

pomoci mnohem více než jen fyzickou silou. Tento objev byl zřejmě učiněn v hnutí „Quality 

Circle“, v překladu by se dalo říci „kroužky kvality“. Byly to dobrovolné skupinky 

zaměstnanců, které podávaly vedení podniku zlepšovací návrhy. Tím se vyvinul rozvoj týmu 

a buňková výroba.  

Dle Likera (2007) je zrod výrobního systému Toyota připsán manažerovi Taiichi Ohno, 

jenž byl vedoucím jedné výrobní jednotky v Toyotě v roce 1947, když dostal úkol 

implementovat změny vedoucí k odstranění prostojů a zbytečností a zvýšení produktivity. 

Základem výrobního systému Toyoty se staly dva pilíře: JIT (just-in-time) neboli výroba 

právě včas a JIDOKA neboli automatizace s lidskou inteligencí
1
.  

Poprvé byl termín „štíhlá výroba“ použit ve větě roku 1990 Jamesem Womackem v knize 

The Machine That Changed The World v překladu „Stroj, který změnil svět“.  

(Zdroj: http://www.strategosinc.com) 

                                                 
1
 Automatizace s lidskou inteligencí znamená, že stroj je schopen rozlišit špatný produkt od dobrého, a v 

případě problému se automaticky zastaví nebo jiným způsoben znemožní vznik špatného produktu.  
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2.1.2 Koncept štíhlé výroby 

Dle Košturiaka a Frolíka (2006, s. 17) klasická definice štíhlého podniku říká: „Štíhlá 

výroba znamená vyrábět jednoduše v samořízené výrobě. Koncentruje se na snižování 

nákladů přes nekompromisní úsilí po dosažení perfekcionismu. Ke každému dni ve výrobě 

patří principy kaizen aktivit, analýza toku a systémy kanban. Toto úsilí vtahuje do změn 

všechny pracovníky podniku – od vrcholového managementu až po pracovníky ve výrobě.“ 

Dá se tedy říci, že štíhlá výroba se především zaměřuje na odstraňování plýtvání v jakékoli 

části výroby, tedy od prvního kontaktu se zákazníkem a převzetí jeho požadavku, přes 

dodavatelské sítě, samotný výrobní proces až k předání hotového výrobku zákazníkovi.  

A to flexibilním i hospodárným způsobem a také s ohledem na potřeby zákazníků. Štíhlá 

výroba neznamená pouze redukování nákladů, jde zde především o přidanou hodnotu pro 

zákazníka. Zeštíhlování je cesta k tomu, aby podniky vyráběly víc, měly nižší režijní náklady 

a efektivněji využily své plochy a výrobní zdroje.  

Koncept štíhlé výroby spočívá ve výrobě, která pružně reaguje na požadavky zákazníka  

a poptávku a je implementovaná s cílem dodat zákazníkům: 

- přesně to, co potřebují, 

- v době, kdy to potřebují, 

- v potřebném množství, 

- v potřebném pořadí, 

- bez chyb, 

- při nejnižších možných nákladech. 

Mezi nástroje a metody štíhlé výroby řadíme:  

5S – 5 principů péče o pracoviště. Optimální organizace práce a uspořádání pracoviště, 

optimální spotřeba času na operaci, standardizace.  

TPM – Total Productive Maintenance – celková produktivní údržba. Cílem TPM je 

zvyšovat produktivitu zařízení tím, že se systematicky redukuje všechen čas, který ubírá 

danému stroji kapacitu (výroba zmetků, přestavování zařízení, poruchy apod.). 

Poka-yoke – metoda, která umožní pracovníkům vyhnout se chybám vznikajícím z použití 

nesprávného dílu, vynecháním komponentu nebo kvůli špatné orientaci dílu při montáži.  
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VSM – Value Stream Map – mapování toku hodnoty. Mapování hodnotového toku je 

grafický nástroj k analýze současného stavu procesu s cílem navrhnout stav budoucí.  

Just-In-Time – výroba, která vyrábí a dodá jen to, co je vyžadováno, přesně tehdy, kdy je 

to potřeba, a přesně v tom množství, ve kterém je potřeba.  

Vizuální management – zviditelnění všech metod, součástek, výrobních činností  

a měřených parametrů (výsledků) výrobního systému takovým způsobem, aby se stav věcí dal 

kýmkoli okamžitě pochopit. Většinou se jedná o tabule, které jednoduše pravidelně sledují 

výkonové (kvalitativní) parametry v podobě čísel, grafů, atd. Aplikací různých barev nebo 

tvarů je možné zviditelnit stav zakázky mezi jednotlivými procesy.  

Ishikawův diagram příčin a následků, jehož cílem je nalezení nejpravděpodobnější 

příčiny řešeného problému. Kvalita produktů a služeb nemůže být zlepšená, pokud 

nenalezneme příčinu vznikajících chyb. 

Heijunka – Heijunka znamená vyrovnání výroby prostřednictvím objemu a skladby 

sortimentu. Podle tohoto systému nevyrábíme produkty podle aktuálního toku zákaznických 

objednávek. Heijunka bere v úvahu celkové objemy objednávek za určité období a jejich 

úrovně a rozplánuje je tak, aby stejné množství a mix výrobků byly vyrobeny každý den. 

Kanban – je řízení výroby systémem tahu. Kanban karty obsahují informace  

o produktu/materiálu, o způsobu zásobování, o místu skladování a spotřeby. Mnohdy také 

obsahují čárové kódy pro lepší strojovou zpracovatelnost.  

Kaizen – systém kaizen pochází z japonské dílny a jsou v něm zahrnuty nástroje pro 

podporu soustavného zlepšování. Zlepšování procesů je základem pro snižování nákladů  

a zvyšování kvality, což je důležitým předpokladem pro získání konkurenční výhody.  

 (Zdroj: Jana Bejčková (2009), Košturiak a Frolík (2006), www.e-api.cz) 

 

Chrám štíhlé výroby 

Pro štíhlou výrobu je charakteristický tzv. model chrámu, který je společný ve všech 

štíhlých výrobních systémech. Model chrámu je zvolen díky své názornosti a blízké 

podobnosti s reálnou firmou. Tento chrám je stabilní pouze tehdy, jsou-li stabilní jeho 
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základy, pilíře a střecha. Síla celého systému se tedy řídí jeho nejslabším článkem. V různých 

obměnách existuje několik verzí tohoto chrámu.  

Obrázek 2.2 Chrám štíhlé výroby 

 

Zdroj: http://financnimanagement.ihned.cz/ 

 

2.1.3 Základní principy štíhlé výroby 

Přidaná hodnota z hlediska zákazníka 

Spokojenost zákazníka by měla být pro podnik kritériem úspěšnosti. Pokud bude zákazník 

nespokojen, je velice pravděpodobný jeho přechod ke konkurenci. Avšak kromě externích 

zákazníků, existují také interní zákazníci procesů. Externím zákazníkem je firemní zákazník, 

interním zákazníkem je obchodní oddělení. Nejlepší způsob, jak zjistit, čeho si zákazník cení, 

je, zeptat se ho. V odborné terminologii se tento proces zjišťování hodnoty v očích zákazníka 

a řízení se těmito hodnotami nazývá „Hlas zákazníka“ (angl. „VOC = Voice Of Customer“). 

Dále si podnik musí uvědomit, co je skutečná hodnota pro zákazníka a co proces. Jsou zde 

činnosti, které hodnoty buď přidávají, nebo nepřidávají. Ty nazýváme plýtváním. Štíhlá 

výroba definuje několik kategorií ztrát či plýtvání: 

 

 

http://financnimanagement.ihned.cz/
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Tabulka 2.1 Druhy plýtvání 

Druh plýtvání Typické příčiny, projevy a následky: 

ČEKÁNÍ 
Čekání na materiál, polotovary; výpadek stroje; čekání na 

odzkoušení; čekání na kontrolu; čekání na následující úkon. 

VYSOKÉ ZÁSOBY 
Chybné plánování; špatná kvalita, nepřehlednost, zakrývání 

problémů. 

ZBYTEČNÁ DOPRAVA A 

MANIPULACE 

Špatný layout závodu; špatná dispozice materiálu; 

mezisklady. 

VÝROBA CHYBNÝCH DÍLŮ 
Dodatečné mzdy, materiál a energie, opotřebení; dodatečná 

kontrola, místo pro opravy. 

NADVÝROBA 
Špatné plánování, ekonomické ztráty; nepřehlednost; 

zakrývání problémů. 

NEPOTŘEBNÉ PROCESY 
Zbytečné operace; chybná konstrukce; nadbytečné 

zpracování; chod strojů naprázdno. 

ZBYTEČNÉ POHYBY 
Špatně organizované pracoviště; špatně organizované 

procesy; špatný layout. 

NEVYUŽITÝ LIDSKÝ 

POTENCIÁL 

Lidé jsou nejcennější a nejnákladnější zdroje, výše uvedené 

druhy plýtvání vedou k plýtvání lidským potenciálem. 

Zdroj: http://www.synext.cz/stihla-vyroba-lean-production.html 

Identifikace proudů hodnot a eliminace plýtvání 

Lupták a Bauer (2009) uvádějí, že při identifikaci plýtvání je potřeba všechny činnosti  

v procesu rozdělit na činnosti přidávající hodnotu a činnosti, které hodnotu nepřidávají. 

Kritériem pro označení činnosti přidávající hodnotu jsou tři podmínky, přičemž tyto tři 

podmínky musí být splněny zároveň: 

- zákazník tuto činnost požaduje a platí za ni, 

- tato činnost přetváří materiál nebo informaci, 

- tato činnost je udělána správně a na poprvé. 

Sledujeme zde tedy proudy hodnot. Ty rozdělíme na informační a materiálové toky. 

Informační toky, jeho kroky a rozhodování nám umožní lépe pochopit, proč je materiálový 

tok takový, jaký je. U informačního toku sledujeme objednávku od jejího přijetí po fakturaci. 

Měli bychom si zde pokládat tyto otázky:  
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- Došlo k nějaké manipulaci s původním, "ryzím" požadavkem od zákazníka? 

- Jak dobře se data přenášejí dál? 

- Jak dobrý je systém plánování nákupu a výroby? 

- Jak dobře se plán realizuje? 

- Do jaké míry ovlivňují výrobní předpoklady příležitosti pro obchod? 

Mapování materiálového toku nám pomáhá porozumět tomu, co zákazník chce a čemu 

přikládá hodnotu v rámci kvality, nákladů, dodávek a služeb. Zákazníkovu objednávku 

sledujeme ve výrobě od konce po začátek, sledujeme celý hodnotový proud a zaznamenáváme 

údaje o jednotlivých krocích (např. množství odpadu a zmetků, počet obsluh, atd..). 

Sledujeme také vzdálenost a velikost zásob mezi jednotlivými kroky. Zaznamenáváme 

jakékoli ztráty.  

 

Plynulý tok výrobků 

Důvodem, proč bychom se měli soustředit na tok, je, že zlepšováním toku dosáhneme 

pružných pracovních procesů, zkrácení doby výroby finálního výrobku od objednávky po 

dodání zákazníkovi, snížení investic, zlepšení produktivity, minimalizace činností 

nepřidávajících hodnotu, rychlejší reakce na změny požadované zákazníkem, větší 

spokojenost zákazníka, atd. 

Musíme se soustředit na to, aby byl tok jednoduchý a přímý a výrobou tekl jen jeden kus, 

ne celá dávka. Aby tok správně fungoval, musíme se zaměřit na princip tahu. Mnoho firem 

pracuje na principu tlaku. To znamená, že pracovník pracuje a vyrábí výrobky bez ohledu na 

to, zda jsou na druhém pracovišti schopni hned tento výrobek zpracovat. Tím vzniká 

hromadění těchto výrobků, které čekají, až na ně přijde řada, nazýváme je tzv. „úzká místa“. 

Zato princip tahu znamená, že produkt není vpuštěn do procesu, dokud následující pracoviště 

není schopné produkt zpracovat. Zakázky jsou řízeny skutečnou spotřebou a ne odhadem  

či plánem. Takto je dosaženo toho, že se rozpracovaná výroba v různých procesních krocích 

nehromadí, ale plynule „teče“ procesem. 
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Zapojit a zplnomocnit zaměstnance 

Ve většině podniků jsou zlepšení rozhodována a vymýšlena od stolu v kancelářích 

manažerů. Avšak po vzoru firmy Toyota je snaha naučit všechny zaměstnance kolektivnímu 

rozhodování a individuální zodpovědnosti za rozhodnutí. Zlepšování se vymýšlí přímo za 

provozu (v dílnách) spolu se zaměstnanci. Jelikož tito zaměstnanci v daném provozu pracují, 

tak se v něm i nejlépe orientují a mohou mít nejlepší nápady a připomínky ke zlepšení. Také 

následně ochotněji přijímají změny a aktivně je podporují u ostatních pracovníků.  

 

Směřování k dokonalosti 

Je důležité se nezaměřovat na pouhé jednorázové zlepšení procesu, ale na zlepšení, které 

bude postupné a trvalé. Cílem je nezaměřovat se pouze na výsledek, ale aby se zlepšování 

stalo součástí procesu samotného. Při zaměření se na proces dojde ke zlepšení procesu,  

což v důsledku znamená i dobré výsledky. 

Směřování k dokonalosti znamená neustálé zlepšování v malých krocích v autonomních 

týmech. K tomu používáme různé nástroje zaměřené na: 

- kvalitu (kontrolní seznamy, histogramy, vývojové diagramy, Pareto diagramy, bodové 

korelační grafy, diagramy příčin a následků), 

- údržbu (program TPM - totálně preventivní údržba), 

- organizaci pracovišť (metoda 5U/5S), 

- řešení problémů (Demingův kruh PDCA, SixSigma DMAIC, 8D disciplín). 

Obrázek 2.3 Základní principy štíhlé výroby 

 

Zdroj: http://financnimanagement.ihned.cz/ 

 

http://financnimanagement.ihned.cz/
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2.1.4 Silné slabé stránky 

Výhody 

Štíhlá výroba má mnoho přínosů. Jedním z nich je orientace na zákazníka, což znamená, že 

organizace se musí orientovat kromě ceny a kvality výrobků a služeb na další faktory 

konkurenceschopnosti, kterými jsou rychlost dodání požadovaného výrobku nebo služby  

a variabilita výrobků, neboť zákazníci žádají širší sortiment. Schopnost organizace rychleji 

reagovat na požadavky zákazníka a nabízet kratší dodací termíny se stává významným 

konkurenčním faktorem. Může-li si zákazník vybrat mezi výrobky nebo službami, které mají 

stejnou kvalitu a cenu, rozhodne se pro výrobek nebo službu, které jsou dodány rychleji. 

Tradiční názory zdůrazňují, že chce-li organizace zkrátit čas, musí se vzdát něčeho jiného, 

např. kvality, nízkých nákladů, flexibility. Zkušenosti potvrzují opak. Rychlejší procesy jsou  

zpravidla jednodušší i flexibilnější. 

Dalšími přínosy a výhodami jsou: snížení rizika odpadu a přepracování, snížení investic do 

zásob, schopnost zavést rychleji zlepšení jakosti, schopnost změnit plán častěji, než je 

obvyklé, aby bylo možné splnit měnící se požadavky zákazníků a schopnost zavést rychleji 

změny designu výrobku.  

Trend štíhlé výroby se dotýká i ostatních firem na trhu. Pokud chtějí být i nadále 

konkurenceschopné, musí také začít zavádět alespoň základní metody jako je např. 5S. 

 I když zeštíhlování se stalo postupně trendem dnešní doby a už je jen málo firem, které by se 

tomu nevěnovaly. Firmy, které investovaly do inovací a zároveň do zvyšování produktivity 

přes eliminaci zbytečných nákladů, mají velkou šanci přežít. 

Lean pomáhá omezovat plýtvání. Již Tomáš Baťa a Henry Ford se tomu věnovali. Vše, co 

neslouží zvyšování hodnoty výrobku, je ztrátou. 

 

Rizika 

Dle Vlčana je jednou z nevýhod této koncepce, že musí být vždy zaváděna jako celek. 

Implementace pouze omezených částí nemá odpovídající účinek, a tak nepřináší dostatečný 

efekt. V souvislosti s realizací je také nutné počítat s možností poměrně dlouhé a náročné 

implementace, jenž by mohla, při nedostatku zájmu a motivace, způsobit problémy. Aby se 
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dosáhlo požadovaného zlepšení, je žádoucí, aby se všichni pracovníci a to včetně vrcholového 

vedení ztotožnili s touto filosofií. 

Je důležité, aby s touto filozofií byli obeznámeni člověkem, kterému důvěřují. Ten musí 

pracovníky přesvědčit, že se nemusí bát změny a bylo by přínosné, kdyby se do projektu 

zapojili. Ukázat jim přidanou hodnotu, kterou tato změna přinese, a jak pozitivně ovlivní 

jejich práci. Ubezpečit je, že jejich případné návrhy budou prodiskutovány a brány v potaz.  

Uvádím SWOT analýzu štíhlé výroby.  

Obrázek 2.4 SWOT analýza - silné a slabé stránky štíhlé výroby 

 

Zdroj: Miroslav Vlčan (2009, s. 40) 



20 

 

Obrázek 2.5 SWOT analýza - příležitosti a hrozby štíhlé výroby 

 

Zdroj: Miroslav Vlčan (2009, s. 41) 

 

2.2 5S 

Metoda 5S se dá považovat za začátek i základ koncepce štíhlé výroby zároveň. Jedná se  

o sadu jednoduchých principů, jejichž výsledem je čistota a pořádek na pracovišti, což je 

jeden z předpokladů kvality a neustálého zlepšování. Zásady 5S musí platit pro všechny 

pracovníky na pracovišti. Uplatňuje se zvláště ve výrobních podnicích. 

 

2.2.1 Definice metodiky 5S 

Metoda 5S je sada principů, které se snaží o organizované, čisté a vysoce výkonné 

pracoviště. Jejím cílem je zlepšit pracovní prostředí organizace, kvalitu výrobků a na konci 

zvýšit přidanou hodnotu pro zákazníka. Je založena na principu samostatnosti zaměstnanců, 

na týmové práci a vedení lidí.  

Autoři Mašín s Vytlačilem (2000) definují metodu následujícím způsobem: „5S označuje 

pět základních principů pro dosažení trvale čistého, přehledného, organizovaného  

a disciplinovaného pracoviště a kompetentních pracovníků. Proč název 5S? Označení vychází 

z 5 japonských slov začínajících na s, která označují 5 základních principů pro udržování  

a organizaci pracoviště: 
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- Seiri = úklid, odstranění nepotřebných předmětů, 

- Seiton = správné ukládání a eliminace hledání, 

- Seiso = čištění, zvýraznění abnormalit, 

- Seiketsu = udržování čistoty, standardizace a kontrola, 

- Shitsuke = výcvik a disciplína, dodržování standardů.“ 

Obrázek 2.6 Metoda 5S 

 

Zdroj: http://www.dqs.ca/ 

 

2.2.2 Popis jednotlivých kroků 5S 

Metoda 5S se skládá z pěti kroků dobrého hospodaření. V této části bych jednotlivé kroky, 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke, více přiblížila.  

http://www.dqs.ca/
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2.2.2.1 Seiri (Roztřídit) 

Dle Masaaki (2009) je prvním krokem Seiri, což klasifikuje všechny položky do dvou 

kategorií: nezbytné a zbytečné, zbytečné odstraní. Měl by být zaveden strop pro počet 

nezbytných položek. Na pracovišti bývá nalezeno mnoho různých věcí, ale až při bližším 

pohledu a prozkoumání se zjistí, že mnoho z nich je nepotřebných ke každodennímu použití, 

jiné nebudou použity nikdy, nebo až v daleké budoucnosti. Provozy bývají plné nepotřebných 

strojů, stolů, krabic, regálů atd. Základní pravidlo zní, odstranit vše, co nebude použito 

v nejbližších 30 dnech.  

Seiri začíná kampaní červených štítků. Vybere se jedno pracoviště či provoz, kde se seiri 

bude realizovat. Tým 5S na toto místo přijde s červenými štítky a začne je nalepovat na vše,  

o čem si myslí, že je zbytečné. Štítky by se měly také nalepovat na věci, u kterých není zcela 

jasné, zda jsou potřebné či nikoli.  

Může se také stát, že zaměstnanci provozu naleznou červený štítek na věcech, které 

potřebují. Aby bylo možné si je ponechat, musí předvést, k čemu je potřebují. Věci, které jsou 

zbytečné a nebudou ani v daleké budoucnosti potřeba a nemají žádnou hodnotu, jsou 

vyhozeny. Věci, které nebudou potřeba v následujících 30 dnech, ale budou využitelné 

v budoucnu, jsou přestěhovány na jiné místo, např. sklady.  

V rámci tohoto procesu bývá získán vzhled toho, jak v podniku vše probíhá. Zaznamenají 

se nadbytečné věci a začnou se klást zaměstnancům nepříjemné otázky, např.: Kolik peněz je 

vázáno v předčasně vyrobených zásobách? 

Bývá důležité, aby takovou marnotratnost zaměstnanci viděli na vlastní oči, aby jí uvěřili. 

Manažeři tímto způsobem naopak vidí, jak zaměstnanci pracují. Vytanou otázky typu: Jaký 

systém posílání objednávek dodavatelům používáme? Jaké informace používá oddělení 

nákupu při rozhodování o dalších objednávkách? Proč naši lidé vyrábí rozpracované výrobky, 

pro něž neexistuje bezprostřední potřeba? 

Na konci kampaně červených štítků by se měli všichni manažeři sejít a podívat se na 

hromadu zásob, rozpracovaných výrobků apod. a začít s nápravou systému.  

Odstranění zbytečných věcí rovněž uvolňuje místo a zvyšuje pružnost využívání prostoru 

na pracovištích.  
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2.2.2.2 Seiton (Srovnat) 

Masaaki (2009) tvrdí, že Seiton znamená věci klasifikovat podle jejich použití a seřadit tak, 

aby jejich nalezení zabralo co nejméně času. Tento krok je důležitý, jelikož po kroku seiri na 

pracovišti zůstal jen minimální počet věcí, které jsou skutečně potřebné. Ale bylo by to 

k ničemu, pokud by tyto potřebné věci nebyly po ruce nebo by je musel člověk hledat.  

Každá položka musí mít své místo určení, název a objem či počet. Je důležité 

nespecifikovat jen místo určení, ale také maximální možný počet položek na pracovišti.  

Např. rozpracované výrobky nemohou být produkovány v neomezeném počtu, ale místo toho 

by mělo být vymezeno místo určené pro krabice s těmito výrobky a jasně vymezen jejich 

maximální počet.  

Každá položka by měla mít své místo určení, svou adresu. Nástroje by měly být umístěny 

na dosah a měly by se snadno brát do ruky a zase odložit zpět. Je také možné namalovat jejich 

siluety na povrch místa, kam patří. Vždy se potom ví, zda má někdo nástroj půjčený. Chodby 

by měly být prázdné a příslušně barevně označeny. Neslouží totiž ke skladování výrobků,  

ale k pohybu.  

 

2.2.2.3 Seiso (Vyčistit) 

Jak tvrdí Masaaki (2009), Seiso znamená vyčistit pracoviště. Tedy stroje, nástroje, 

podlahy, zdi atd. Dalo by se říci, že seiso znamená určitý druh kontroly. Během čištění stroje 

se snadno narazí na drobné poruchy a nedostatky. Pokud je stroj pokrytý prachem, pilinami či 

olejem, těžko se odhalí drobné problémy. Může to být uvolněná matice, prasklý kryt nebo 

únik oleje. Pokud se tyto problémy podchytí včas, oprava stroje je levnější a rychlejší, než 

když se stroj po delší době celý porouchá.  

Říká se, že většina poruch na strojích začíná vibracemi. Proto je seiso tak důležité. Vibrace 

vznikají právě povolenými šrouby nebo únikem oleje a to tento krok odhalí. 
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2.2.2.4 Seiketsu (Systematizovat) 

Dle Masaaki (2009) Seiketsu znamená udržování osobní čistoty ve smyslu, že má člověk 

na sobě vhodný pracovní oděv, ochranné brýle, rukavice a dále, že je pracoviště udržováno 

čistém a zdravotně nezávadném stavu. Dále seiketsu znamená pokračovat každodenně v práci 

na seiri, seiton a seiso.  

Je důležité, aby nastalé změny neproběhly pouze jednou, ale aby tyto postupy byly 

každodenní bází. Management musí tyto postupy a systémy zavádět a zajistit jejich 

kontinuitu. Vedení musí cítit vůči 5S závazek a účastnit se těchto kroků.  

 

2.2.2.5 Shitsuke (Standardizovat) 

Masaaki (2009) tvrdí, že Shitsuke znamená sebedisciplínu. Lidé, u kterých se činnosti seiri, 

seiso a seiketsu staly každodenní rutinou, získali sebedisciplínu.  

Základem 5S je dodržovat to, na čem jsme se dohodli. Začít tím, že rozdělíme vše na 

pracovišti na potřebné a nepotřebné (seiri), dále vše uspořádáme a přidělíme věcem své 

vlastní místo (seiton). Pracoviště se musí udržovat v čistotě a zdravotně nezávadné (seiso)  

a nakonec všechny tyto kroky provádět kontinuálně (shitsuke). Pokud zaměstnanci dodržují 

jednotlivé kroky a v nich dohodnutá pravidla, dosáhnou shitsuke. Osvojí si sebedisciplínu 

potřebnou pro každodenní dodržování. 

V tomto kroku by měl management zavést standardy pro každý z pěti kroků a zajistit,  

aby byly dodržovány zaměstnanci.  

 

2.2.3 Zavedení a přínosy 5S v podniku 

Prvním a velice důležitým krokem je zabývat se odporem lidí ke změnám. To znamená, 

připravit zaměstnance duševně, aby akceptovali 5S ještě předtím, než kampaň začne. Musí být 

dostatek času k prodiskutování 5S a také přínosu, který přinese.  

Vytvoří čisté, hygienické a bezpečné prostředí. Oživí pracoviště, zlepší pracovní morálku  

a motivaci k práci.  
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Management by měl pochopit, jaké výhody přinese do jednotlivých provozů. Může to být 

např.: 

- zaměstnanci si osvojí disciplínu,  

- identifikuje problémy, což je první krok k jejich odstranění,  

- upozorní na abnormality (zmetky, nadbytek zásob),  

- omezí plýtvání fyzickými silami na pracovišti (nutnost přecházení mezi různými 

místy), 

- umožní identifikovat a následně vyřešit problémy spojené s nedostatkem materiálu 

nerovnováhou na výrobní lince, poruchy strojů, atd., 

- vyřeší logistické problémy na pracovištích,  

- poukáže na problémy kvality,  

- zlepší efektivitu práce,  

- sníží počet pracovních úrazů (odstraní kluzké podlahy, nevhodné pracovní oděvy, 

nebezpečné pracovní úkony).  

Pokud management pochopí celkový přínos projektu a dokáže ho vysvětlit zaměstnancům, 

může projekt začít.  

 

2.3 Kaizen 

Kaizen v teoretické části zmiňuji proto, že je „střešním“ pojmem pod nějž lze zahrnout 

mnoho praktik, které v poslední době zažívají rozkvět v podnicích. Mezi tyto praktiky  

a metody patří i 5S. Uvádím většinu praktik a metod, které spadají nebo se spíše prolínají 

s koncepcí kaizen.  

 

 

 

 

Tabulka 2.2 Praktiky spadající pod kaizen 

Kaizen 
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- Orientace na zákazníka 

- Absolutní kontrola kvality 

- Robotika 

- Kroužky kontroly kvality 

- Systém zlepšovacích návrhů 

- Automatizace 

- Disciplína na pracovišti 

- Absolutní údržba výrobních prostředků 

- Kanban 

- Zdokonalování kvality 

- „Právě v čas“ (Just-In-Time) 

- 5S 

- TQM (Total Quality Management) 

- Žádné kazové zboží 

- Aktivity malých skupin 

- Dobré vztahy management zaměstnanci 

- Zvyšování produktivity 

- Vývoj nových produktů 

Zdroj: MASAAKI, Imai (2007, s. 24) 

 

2.3.1 Definice Kaizen 

Mark Hamel (2010, 36 s.) uvádí definici kaizenu jako: „Kaizen is much more than  

an event; it is a philosophy, mindset and, for breakthrough performance, a most critical 

vehicle to achieve strategic imperatives and execute value stream/process improvement 

plans.“ 

(Volný překlad: „Kaizen je mnohem víc než jen disciplína, je to filozofie, způsob 

uvažování a pro průlomový výkon, může znamenat rozhodující nástroj k dosažení 

strategického cíle a uskutečnění hodnotového toku / procesu zlepšování plánů.“) 

Masaaki Imai (2007, 23 s.) definuje kaizen: „Kaizen znamená zlepšování a zdokonalování. 

Kaizen navíc znamená neustále probíhající zdokonalování týkající se všech, včetně manažerů 

a dělníků. Filozofie Kaizen předpokládá, že náš způsob života – ať už pracovního, 

společenského nebo domácího – si zaslouží neustálé zdokonalování.“ 

Nejznámější metodou soustavného zlepšování založeného na tvořivém myšlení pracovníků 

je koncepce kaizen. Je založena na kulturní tradici Japonska a vychází z filozofie dvou slov, 

které v doslovném překladu znamenají „změna k dobru“:  

- KAI – zlepšování, změna (všechno se dá zlepšit, každý výrobek, technologický 

postup, pracovní činnost, výrobní systém),  
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- ZEN – dobro (reaguje na každou novu možnost, změnu podmínek, novou informaci 

a může se na něm podílet každý pracovník). 

Kaizen se zaměřuje na drobné, ale neustálé změny. Jedná se o postupnou optimalizaci 

procesů a pracovních postupů, zvyšování kvality a snižování zmetkovitosti, úspory materiálu 

a času vedoucí ke snižování nákladů. Také se zabývá bezpečností práce a snižováním 

úrazovosti na pracovišti. Podstatou této metody, je zapojení co nejvíce zaměstnanců do tohoto 

dění od řadových pracovníků po manažery. Účastnit se může kdokoli, všichni mohou 

přicházet s nápady na zlepšení, které jsou kolektivně diskutovány. Kaizen nejen že zlepšuje 

výkonnost organizace, ale také pozitivně působí na klima v organizaci, firemní kulturu, 

stimuluje komunikaci a působí motivačně na pracovní výkon.  

 

2.3.2 Kaizen a management 

Bylo by přínosné, kdyby postupné zlepšování dosáhlo daného výsledku okamžitě.  

Avšak ve skutečnosti je to pomalý a náročný proces. Kaizen se zaměřuje na toto postupné 

zlepšování a jeho zastánci (např. manažeři v podniku) se nikdy nesmíří se stávající situací  

ve firmě. Stále je prostor pro neustálé zlepšování.  

V Japonsku jsou vnímány jednotlivé pracovní pozice z pohledu dvou hlavních složek, 

kterými jsou zdokonalení a údržba, jak můžeme vidět na obrázku č. 2.7. Pokud jde  

o údržbu, ta se věnuje aktivitám zaměřeným na udržování stávajících technologických, 

manažerských a provozních standardů. Zdokonalení se týká zdokonalování stávajících 

standardů. Ve společnostech jsou zavedeny Standardní operační postupy takovým způsobem, 

aby je mohl každý zaměstnanec dodržovat při plnění svých úkolů. Pro management to 

znamená, že před tím než budou kontrolovat a dohlížet plnění těchto postupů, musí vytyčit 

plán, pravidla, směrnice a postupy pro důležité operace. Zaměstnanci na tyto postupy mohou 

reagovat dvojím způsobem. Mohou je znát, ale neplnit. To znamená, že management musí 

zavést disciplínu. Nebo nejsou schopni je plnit, což pro management znamená, že musí 

pracovníky vyškolit nebo Standardní operační postupy upravit tak, aby byly realizovatelné.  

Čím vyšší je pozice manažera, tím se více zabývá zdokonalováním. Zdokonalováním se 

zabývá již operátor. Nejdříve přijímá úkoly a snaží se je plnit, ale časem se stane ve své práci 

zběhlým. V té chvíli začne uvažovat o zdokonalování a snaží se o to způsobem, který náleží 
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jeho pozici, tedy zlepšovatelskými návrhy. Zde začíná již zmíněný kaizen – drobné postupné 

zlepšování. Trvalého zlepšování je dosaženo v případě, pokud lidé uvažují o vyšších 

standardech. Zdokonalování lze rozdělit na kaizen a inovaci. Kaizen, jak jsem již zmínila, 

jsou drobné nepřetržité změny pomalu jdoucí za svým cílem. Avšak inovace představuje 

zdokonalení jako výsledek velkých investic do nových technologií nebo zařízení. Na obrázku 

č. 2.8 můžeme vidět, jak japonští manažeři vidí rozdělení mezi údržbou, inovací  

a kaizenem.  

Obrázek 2.7 Japonské vnímání jednotlivých pracovních pozic (1) 

 

Zdroj: MASAAKI, Imai (2009, s. 21)  

Obrázek 2.8 Japonské vnímání jednotlivých pracovních pozic (2) 

 

Zdroj: MASAAKI, Imai (2009, s. 21) 

Západní vnímání jednotlivých pracovních pozic můžeme vidět na obrázku č. 2.9.  

Pro kaizen zde zatím nebylo vytvořeno mnoho prostoru.  

Mnohé západní firmy využívají inovace a můžeme je potkat na trzích ve vysoce technicky 

vyspělých odvětvích. Ty ale nemají často dlouhou životnost a po čase zmizí. Nejhůře jsou na 

tom podniky, které nedělají nic kromě údržby. Jak tvrdí Masaaki (2007), tyto firmy nemají 
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vnitřní hnací motor pro kaizen nebo inovaci, změny jsou manažerům vnucovány podmínkami 

trhu a konkurencí a management neví, kam se chce vlastně ubírat.  

Obrázek 2.9 Západní vnímání jednotlivých pracovních pozic 

 

Zdroj: MASAAKI, Imai (2009, s. 22) 

 

2.4 Metody zkoumání 

V této části se zaměřím na metody zkoumání, které využiji ve své práci. Jedná se o metodu 

5S a dotazníkovou metodu. 

 

2.4.1 Metoda 5S 

Zvolenou metodu, na kterou se zaměřuji v diplomové práci, jsem měla možnost vidět 

zavádět ve společnosti CeramTec Czech Republic s.r.o. 

Měla jsem možnost pozorovat změny, které ve společnosti postupně nastaly. Do podniku 

jsem docházela od roku 2011, kdy jsem si vybrala téma diplomové práce a v podniku již byla 

metoda zavedena na pilotním pracovišti a měla jsem možnost vidět proces zavádění metody 

na zbývajících pracovištích.  

Zaměřila jsem se na pracoviště CNC soustruhy. Měla jsem zde možnost vidět pracoviště 

před a po zavedení metody, prohlédnout dokumenty, které jsou pro průběh metody nezbytné, 

vidět, kde se archivují, jak průmyslový inženýr jedná se zaměstnanci, jak dokumentuje pokrok 

na fotoaparát při průběhu metody apod.  
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Následně jsem zpracovávala dokumenty, které jsem dostala k dispozici a dokumentaci 

formou fotek, na kterých jsou zachyceny změny, které byly na pracovišti zavedeny.  

 

2.4.2 Dotazníková metoda 

Jako metodu sběru dat jsem si zvolila dotazníkovou metodu. Sběr dat probíhal  

v březnu 2012. Dotazníky jsem rozdělila na 2 části a to pracovníky CNC soustruhů  

a pracovníky celého podniku.  

Tento průzkum jsem realizovala přímo ve firmě CeramTec Czech Republic s.r.o. 

v Šumperku.  

Základní soubor tvořilo 102 zaměstnanců firmy. Výběrový soubor však tvořilo  

86 pracovníků. Návratnost dotazníků tedy byla 87,72%. U pracoviště CNC soustruhů jsem 

oslovila celé pracoviště a návratnost byla 100%.  

Na zpracování údajů jsem použila program Microsoft Office Excel a SPSS 16.0. Data jsem 

přepsala pomocí Microsoft Office Excel do datové matice a překódovala je pro jednodušší 

zpracování. Data jsem zpracovala pomocí statistických výpočtů a následně převedla do 

tabulek a grafů.  
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3 Charakteristika vybrané společnosti 

V této kapitole bych se zaměřila na charakteristiku vybraného podniku, jeho historii  

a důležité momenty jeho existence. Všechny informace jsem čerpala z interních zdrojů 

podniku.  

 

3.1 Popis společnosti 

CeramTec Czech Republic s.r.o. se sídlem v Šumperku je dceřinnou společností německé 

společnosti CeramTec. Společnost je na trhu již 115 let. Jen několik málo společností  

v oblasti keramiky má tak silné základy. V průběhu své historie docházelo k různým fúzím  

a převzetím. Základna pro materiály budoucnosti je založena na pilířích zkušeností, výzkumu 

a vývoje: obsáhlé zkušenosti ohledně možností a oblastí aplikace na jedné straně a neustálý 

výzkum a vývoj orientovaný na využití na straně druhé. Společnosti koncernu CeramTec 

Group určují standardy v oblasti vysoce výkonných keramických materiálů. Dnes ještě více 

než dříve, je CeramTec průkopníkem koncepcí nových řešení pro stále širší a důmyslnější 

oblasti používání keramických materiálů. Motto společnosti zní: Neustálý vývoj nových 

materiálů, vysoká kvalita, soustředění na systémová řešení specifická pro zákazníky  

a poradenství ohledně aplikací založené na dialogu o celé provozní životnosti výrobků.  

Výroba ve společnosti CeramTec Czech Republic s.r.o. byla zahájena v roce 1994, když 

CeramTec přesunul výrobu technických výrobků na bázi karbidu křemíku. Od té doby byly 

tyto materiály neustále dále vyvíjeny. Výroba byla rozšířena o druhou výrobní linku pro 

dokončování těsnicích destiček pro sanitární techniku, která představuje jednu z největších 

evropských výrobních kapacit ve svém oboru. Těžiště výroby spočívá v broušení, leštění  

a výstupní kontrole těsnících destiček vyráběných z kysličníku hlinitého. 

Systém kvality managementu CeramTecu České republiky byl certifikován normou  

ISO 9001 firmou IQNet a DQS a envirometální systém podle normy EN ISO 14001 by DQS  

(viz příloha č. 2).  
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Vize společnosti 

Usilujeme o stálé zvyšování tržní hodnoty firmy, která bude vyšší než průměrný růst na 

trhu. V zájmu dosažení tohoto cíle, je naším posláním nabídnout nejlepší technologické řešení 

v rámci stávajících a nových trhů dle požadavků zákazníků. Nabízíme kvalitní pracovní 

podmínky pro naše zaměstnance a jedním z našich nejdůležitějších cílů je vyvarovat se 

rizikům mezi pracovníky a jejich pracovním prostředím.  

Obrázek 3.1 CeramTec Czech Republic s.r.o. 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

 

3.2 Historie společnosti 

V roce 1903 byla založena v Marktredwitz Thomas factories a v roce 1908 byla převzata 

firmou Philipp Rosenthal & Co. AG. V roce 1921 Philipp Rosenthal AG & Co začala 

spolupracovat s AEG ve vývoji technického porcelánu. V roce 1936 tyto dvě společnosti 

prohloubily své partnerství v oblasti technické keramiky, což vedlo k založení Rosenthal 

Isolatoren GmbH, známý také jako RIG. Záměr na výrobu technické keramiky, vyžadoval 

v roce 1971 reorganizaci jejich spolupráce. Výsledkem byla firma Rosenthal Technik AG  

v roce 1974. V roce 1985 získala společnost Hoechst AG a od té chvíle ji provozovala pod 

názvem Hoechst CeramTec AG. Cerasiv GmbH, společnost se sídlem v Plochingen, převzala 

Hoechst CeramTec AG v roce 1996 a nově založená společnost získala jméno CeramTec AG.  

V roce 1951 byla založena v Plochingen společnost Südplastik and Keramic Company  

a v roce 1953 byla převzata společností Feldmühle AG a byla přejmenována na Südplastik 

und-keramik GmbH (SPK). V roce 1991 Feldmühle AG zaměřila svou keramickou činnost  
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v nově založené Cerasiv GmbH, ale v roce 1992 byla firma Cerasiv prodána společnosti 

Metallgesellschaft AG. Jak je již výše zmíněno v roce 1996 společnost Hoechst CeramTec 

AG převzala firmu Cerasiv GmbH. Společnost byla přejmenována na CeramTec AG.  

V roce 2004 se podskupina Dynamit Nobel AG odtrhla od firmy Metallgesellschaft AG. 

KKR, americká soukromá investiční společnost, se stala hlavním kupujícím, který spojil části 

Dynamit Nobel AG do Rockwood Holdings Inc. Další akvizice následovala v roce 2008, 

Gesellschaft für Technische ETEC Keramik mbH se také stal dceřinou společností a byl 

přejmenován na CeramTec-ETEC GmbH. Dnes CeramTec AG je jedním z největších 

světových výrobců keramiky výlučně technicky náročných aplikací. (Viz příloha č. 3) 

Pokud jde o CeramTec Czech Republic s.r.o., je to dceřinná společnost německé 

společnosti CeramTec a její výroba byla zahájena v roce 1994 v Šumperku. Výroba zde byla 

rozšířena o druhou výrobní linku pro dokončování těsnicích destiček pro sanitární techniku, 

která představuje jednu z největších evropských výrobních kapacit ve svém oboru. 

 

3.3 Výrobky společnosti 

Jedním z nejvíce fascinujících výrobků v dnešní době jsou vyspělé keramické materiály. 

Společnost tyto materiály používá po celém světě jako součásti strojů, systémů nebo 

v medicíně jako pomoc pro lidské tělo. Vyspělé keramické materiály mají speciální 

mechanické, elektrické, tepelné a biochemické vlastnosti, které jsou pro uživatele téměř 

neviditelné, avšak hrají často nejdůležitější úlohu. Díky tomu se mohou použít i tam, kde jiné 

materiály zklamaly a byly nepoužitelné a jsou používány v širokém spektru aplikací. 

Společnost vyrábí výrobky jak sériové výroby (milionové série), tak i individuální výrobky 

dle požadavků zákazníků. Tyto výrobky dodává v nejvyšší kvalitě a je průkopníkem s novými 

řešeními pro stále širší a náročnější aplikace.  

Roční prodej přesahuje částku 300 milionů Eur a zaměstnává více jak 3000 zaměstnanců 

po celém světě ve výrobních provozech v Evropě, USA a Asii. Je jedním z vedoucích 

světových výrobců technicky vyspělých, vysoce výkonných výrobků z keramických materiálů 

s tradicí delší než 100 let. Společnost se specializuje na výrobu produktů ze sintrovaných 
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(SSiC
2
) a infiltrovaných (SiSiC

2
) karbidů křemíku. SiC

3
 výrobky zvyšují provozní životnost  

v porovnání s klasickými kovovými materiály a tak prodlužují intervaly údržby a snižují 

náklady na údržbu. 

Výrobky společnosti by se mohly rozdělit do 4 oblastí:  

Automobily 

U dnešních automobilových motorů hrají keramické materiály stále důležitější úlohu. 

Vysoce výkonné keramické materiály se vyznačují teplotní odolností a odolností proti korozi 

a vynikající tepelné roztažnosti.  

Produkty:  

- ochranná keramika, 

- kluzné kroužky, 

- laserové substráty, 

- předlisky pro výrobu pístů, 

- ventilové desky, aj. 

 

Elektronika 

Tyto produkty mají vynikající reputaci po celém světě. Moderní výrobní postupy umožňují 

výrobu složitých dílců na základě objemu výroby. Důmyslné řízení procesů společnosti se 

vyznačuje opakovatelností, rozměrovou přesností a precizností. 

Produkty:  

- pojistky, 

- vakuově těsné výrobky, 

                                                 
2
 SSiC a SiSiC jsou materiály vynikají vysokou teplotní odolností, velmi nízkým koeficientem teplotní roztažnosti, 

velmi vysokou tvrdostí, otěruvzdorností, vysokou korozní odolností, nízkou měrnou hustotou, nepropustností 

pro plyny a kapaliny, výbornou tepelnou vodivostí, výbornými kluznými vlastnostmi a mezi keramickými 

materiály vysokou odolností vůči teplotním šokům.  

3
 Materiálové modifikace z karbidu křemíku.  



35 

 

- průchodky, 

- kovokeramické spojovací technologie, aj. 

 

Zdravotnická technika 

Vyspělé keramické materiály se používají v různých lékařských odvětvích  

(např. ultrazvukové čističe, zubní keramika, aj.). Biokeramika, kterou společnost produkuje, 

pomáhá udržet a zvyšovat kvalitu života, implantací umělých komponentů jako jsou umělé 

kyčelní nebo kolení klouby. Biokompatibilní a extrémně odolné pokročilé keramiky umožňují 

lékařům poskytnout optimální péči pacientům a pomoci jim zvládnout znovu výzvy 

každodenního života.  

Produkty:  

- dentální keramika, 

- laboratorní porcelán, 

- kloubní kolenní komponenty, 

- kloubní kyčelní komponenty, aj. 

 

Zařízení a stroje 

Důkladné pochopení materiálů a aplikací učinilo ze společnosti jednoho z předních 

světových odborníků v použití karbidu křemíku. Typické použití je např. u dynamického 

těsnění s kluznými ložisky.  

Produkty:  

- izolační trubky, 

- kluzná ložiska, 

- balistická ochranná keramika, 

- trysky z karbidu křemíku, aj.  
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4 Implementace metody 5S na vybraném pracovišti  

V této kapitole se budu věnovat zavedení metody 5S v podniku. Vizuálně zobrazím, jak to 

na pracovišti vypadalo před a po zavedení metody, jaké dokumenty byly nezbytné pro její 

zavedení a jak na danou situaci a probíhající změny pohlíží zaměstnanci.  

Společnost CeramTec Czech Republic s.r.o. je rozdělena na 2 divize – systémová a strojní 

technika. Svou práci budu zpracovávat na strojní technice. Ta svou výrobu soustřeďuje do 

dvou výrobních hal – měkké a tvrdé obrábění. Tyto dvě haly na sebe vzájemně navazují. Na 

hale měkkého obrábění se připraví potřebná hmota jejím smícháním s danými surovinami  

a nastříkáním ve stříkací věži, dále se nalisují polotovary, které se zkoksují a opracovávají na 

požadovaný tvar na strojích – frézky, konvenční a CNC soustruhy. Takto připravené výrobky 

jsou vypáleny v silicizační, popř. sintrační peci, následně opískovány, pokud jsou 

silicizovány, a pak jsou všechny výrobky expedovány na halu tvrdého obrábění, kde se 

brousí, projdou konečnou kontrolou a následně jsou zabaleny a expedovány přímo 

zákazníkovi. 

Výrobní haly se člení na různá pracoviště.  

Tabulka 4.1 Pracoviště CeramTec Czech Republic s.r.o. 

Měkké obrábění Tvrdé obrábění 

Příprava směsi Studer 

Izo lisování URF 

TPA lisování Fázkování 

Frézky Konečná kontrola 

Konvenční soustruhy Straussak GT 57 U 

CNC soustruhy Reform 

Pece BOV+zátkovačka 

Pískování Kvalita – první místnost 

Hustota Expedice 

 Soustruh 

 Sklad 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ve své diplomové práci se zaměřím na pracoviště Frézky, z důvodu, že bylo vybráno 

společností jako pilotní pracoviště, a CNC soustruhy, protože jsem byla při zavádění metody 

5S nejvíce přítomna.  

Pracoviště frézky se zabývá především tvarovým obráběním – tvorba drážek, zápichů 

apod. 

Pracoviště CNC soustruhy obsahuje 3 soustruhy (Ermer 1, SP 30, SRL 20) a zabývá se 

výrobou – přechází před frézkami – soustruží výrobky na přesné tvary.  

Následující tabulka ukazuje počet pracovníků, kteří se podíleli do dnešní doby na realizaci 

metody 5S. Na pracovišti Frézky se podílí 5 zaměstnanců a na pracovišti CNC soustruhy  

8 zaměstnanců. Ještě byli zapojeni 3 mistři na této divizi. Celkem bylo tedy na pracovišti na 

měkké obrábění zapojeno 59 pracovníků. V druhé divizi na tvrdé obrábění bylo do dnešního 

dne zapojeno 43 zaměstnanců.  

Tabulka 4.2 Počet pracovníků na pracovišti na měkké obrábění 

Pracoviště na měkké obrábění Počet pracovníků 

Příprava směsi 4 

Izo lisování 4 

TPA lisování 8 

Frézky 5 

Konvenční soustruhy 8 

CNC soustruhy 8 

Pece 7 

Pískování 9 

Hustota 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Možná rizika projektu  

Jako každá změna v podniku i zavedení metody 5S má svá rizika. Jedním z největších je 

přístup zaměstnanců k zavedení této metody. Český národ je od přírody nedůvěřivý. Je tedy 

potřeba správným způsobem pracovníky na změnu připravit. Ukázat jim, proč je změna za 

potřebí, které změny se jich budou týkat, jaké výhody jim to nakonec přinese. Obeznámení 

s těmito informacemi a s teoretickým základem metody probíhalo prostřednictvím školení. 
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Pak následovaly workshopy, kde již docházelo k aplikaci samotné metody v praxi. Je důležité, 

aby se pracovníci se změnami zžili a staly se jejich rutinou. Aby byly automatické a ne 

vynucené a brali je jako běžnou součást pracovního života.  

Dalším rizikem je, že tato metoda musí být implementována postupně a výsledky nejsou 

viditelné hned první den. Je potřeba mnoho úsilí, aby byla metoda zaváděna správně, 

efektivně a neztratila se motivace. Výsledky se dostaví až po delší době. Také je důležité 

nejen metodu zavést, ale udržet ji v podniku v chodu. Jinak byla její realizace zcela zbytečná.  

Problémem mohou být také finanční prostředky. Jelikož proces zavádění metody 5S je 

postupný, je třeba stálá finanční podpora a ne jen jedna investice na počátku zavádění metody. 

Investice však nejsou v rámci metody 5S nijak drastické. Investováno bylo především do 

skříní na uložení přípravků a na nákup mirelonu
4
.  

 

4.1 První impulzy pro zavedení metody 5S 

Prvním impuls pro zavedení jakékoli změny ve firmě musí přijít od vedení podniku. 

Důvodem pro zavedení metody 5S byla potřeba snížení nákladů, snížení pracovních úrazů, 

udržování pořádku na pracovišti, zlepšení pracovního prostředí apod. Byl sestaven Plán 

workshopů a auditů, podle kterého se postupovalo. 

  

4.1.1 Stanovení týmu metody 5S 

Osoby odpovědné za průběh metody 5S byly vybírány společně s vedoucím výroby. Byl 

zvolen tým, který se skládal z:  

- vedoucího výroby,   

- mistra,    

- obsluhy,   

- průmyslového inženýra. 

                                                 
4
 Mirelon – pěna na uložení nářadí 
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Tento tým se stará o správný průběh metody, aby byli zaměstnanci důkladně informováni  

a proškoleni, aby byly dokumenty správně vyplněny a interpretovány apod.  

 

4.1.2 Dokumenty 

Na začátku každé změny v podniku je třeba vypracovat dokumenty, které budou sloužit 

k realizaci, kontrole a vysvětlení změn.  

Všechny potřebné dokumenty sestavoval průmyslový inženýr, cca 2 týdny. Mezi tyto 

dokumenty patří: Všeobecná pravidla 5S, Formulář 5S, Plán auditu, Audit 5S Checklist, Plán 

Workshopů 5S, Standard, Kontrolní plán a Výsledky auditů.  

Všechny dokumenty jsou v levém dolním rohu označeny číslem. Toto označení znamená 

jejich zařazení do Systému dokumentů firmy.  

Pro zavedení a správný chod metody 5S slouží tyto dokumenty:  

Všeobecná pravidla 5S  

Všeobecná pravidla 5S je dokument, se kterým jsou zaměstnanci v podniku seznámeni  

(viz příloha č. 4). Jako první je v tomto dokumentu popsáno barevné značení:  

Barevné značení 

          

žlutá       Materiál vstupující do procesu 

zelená     Materiál vystupující z procesu 

červená     Zastavený materiál, zmetky (štítky) 

       V červeně ohraničeném prostoru nesmí nic stát (podlahové značení) 

modrá     Pomocný materiál (nástroje, měřidla apod.) 

oranžová     Statické věci (archivy apod.) 

hnědá     Odpad 

šedá 
      

Ochranné pomůcky, čistící prostředky, ostatní předměty nesloužící k opracování 

materiálu 

bílá       Osobní věci 

Dále pak informace o pracovišti, strojích a zařízeních. To znamená, jaké pracovní 

pomůcky se mohou na pracovišti vyskytovat, v jakém stavu mají být udržovány stroje  

a pracoviště samo. Další část poukazuje, v jakém stavu by měly být regály, skříně, stoly  

a šuplíky a v jakém stavu by měly být věci v nich uložené. Dále se z všeobecných pravidel 

pracovníci dozví o ochranných pracovních pomůckách a jak zacházet s odpadem  
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a chemickými látkami. V poslední části, se všeobecná pravidla zaměřují na to, v jakém stavu 

a kde by se měly nacházet vozíky, jak by měly vypadat skladové prostory a podlaha a kde by 

měly být uloženy osobní věci zaměstnanců. Podrobnější rozpis všeobecných pravidel 5S.  

 

Formulář 5S 

Formulář 5S se vypracovává pro každé pracoviště zvlášť. Jsou to opatření z workshopu, 

jelikož se do nich vpisuje během workshopu ručně a následně se vše přepíše do programu 

Excel. Obsahuje číslo a název položky, kdo je za danou položku odpovědný, do kdy má být 

úkol vyřízen a případně je zde prostor pro poznámky.  

V tabulce č. 4.3 uvádím ukázku Formuláře 5S. Více, viz příloha č. 5.  

Tabulka 4.3 Ukázka nevyplněného Formuláře 5S 

Číslo Název položky 
Opatření 

Poznámka 

Název Zodpovědná osoba Termín 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Plán workshopů a auditů 

Plán auditů zobrazuje, kdy budou probíhat audity na daném pracovišti. Plán workshopů 

slouží k orientaci, kdy a pro jaké pracoviště nastává školení pracovníků a termíny workshopů. 

Tyto plány jsou tvořeny jako tabulka, kde na osách je výčet jednotlivých pracovišť  

a jednotlivé týdny. Barevně se zaznamenává, kdy bude na daném pracovišti probíhat školení  

a následně workshop (ten následuje ve většině případů 2 týdny po zaškolení zaměstnanců na 

pracovišti).  

Tyto plány obsahují datum vytvoření a osoby, které jej vypracovaly a schválily. Vytvořeny 

byly průmyslovým inženýrem. Ukázka, viz příloha č. 6.  
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Tabulka 4.4 Ukázka nevyplněného Plánu workshopů a auditů 

  
5S  MP_Z  2011/12/ 
KW  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1                             

2                             

3                             

4                            

5                             

6                             

7                            

8                            

9                             

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Standard 

Obsah Standardu pracoviště je totožný s Kontrolním plánem (viz níže), ale je více 

specifický. Obsahuje název a umístění pracoviště a legendu pro jednotlivé druhy čištění. 

Tabulka na prováděnou údržbu je již vyplněna a obsahuje, co se musí uklidit, jak se to musí 

uklidit a kdo za úklid zodpovídá. Dále obsahuje i vizuální ukázku pomocí fotografií, jimž jsou 

přiřazena čísla, která odpovídají druhu údržby. Oproti kontrolnímu plánu obsahuje 

odpovědného pracovníka. Uvádím ukázku nevyplněného Standardu pracoviště. Celý standard 

pracoviště, viz příloha č. 7.  

 

Tabulka 4.5 Ukázka nevyplněného Standardu pracoviště 

Č. Typ Místo/Předmět Druh údržby Kdo provádí 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Kontrolní plán 

Kontrolní plán se vytváří pro každý stroj/soustruh samostatně (pokud bychom se zabývali 

kontrolním plánem na pracovišti CNC soustruhy). Kontrolní plán navazuje na standard. 
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Obsahuje stejné body, které jsou ve standardu, ale jedná se o podpisový formulář, kam 

operátor zapíše druh provedené údržby, datum a podepíše se. Tento plán slouží ke kontrole 

údržby soustruhu. Obsahuje název a umístění pracoviště, legendu, jak se značí zkratkou 

jednotlivé čištění, rozsah kontroly a v neposlední řadě tabulku, kde se zaznamená provedená 

údržba. Údržby zaznamenávané v tomto plánu probíhají v různém časovém rozmezí. Některé 

musí být splněny po konci každé směny, jiné v týdenním intervalu až po půlroční. Vyplněný 

plán se následně odevzdá mistrovi. V následujících tabulkách uvádím příklad částí 

kontrolního plánu. Více, viz příloha č. 8.  

Tabulka 4.6 Ukázka nevyplněného dokumentu rozsahu kontroly 

  
Místo/Předmět  

Druh 

údržby 
   Typ 

1      

2      

3        

4        

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Tabulka 4.7 Ukázka tabulky pro zaznamenání údržby 

Datum Číslo provedené údržby Podpis Datum Číslo provedené údržby Podpis 

      

      

      

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Audit 5S Checklist  

Audit 5S Checklist slouží ke kontrole, zda na pracovišti nebyla metoda 5S pouze zavedena, 

ale aby se zdokumentoval její stálý průběh. Obsahuje kolonky na vyplnění, jako jsou název 

pracoviště, jméno auditora, datum prováděného auditu. Auditor rozděluje body podle toho, 

jak je spokojen s daným výrokem, který je předepsán na formuláři. Boduje se třemi druhy 

bodů:  

4 = ANO 

2 = ČÁSTEČNĚ 

0 = NE 

Výroky jsou rozděleny podle jednotlivých kroků metody 5S.  
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Audit 5S Checklist vypracoval průmyslový inženýr podniku a ten jej také archivuje po  

5 let. Dále obsahuje číslo dokumentu, údaje o archivaci a kdo tento audit vypracoval. Uvádím 

ukázku několika výroků Auditu 5S Checklist.  

Tabulka 4.8 Audit 5S Checklist 

1. S = separovat Skóre 

1. Vyskytuje se na pracovišti pouze potřebný materiál?  

2. Vyskytuje se na pracovišti pouze potřebné nářadí a nástroje?  

2. S = systematizovat Skóre 

3. Nářadí a nástroje jsou uloženy na svých místech dle standardu?  

4. Nářadí a nástroje jsou uspořádáné a odpovídají popiskům na skříních, šuplících?  

3. S = stále čistit Skóre 

5. Jsou skříňky, šuplíky, pracovní stoly udržovány v čistotě?  

6. Je podlaha a všechny prostory pracoviště udržovány v čistotě, bez olejových 

skvrn, prázdných obalů, papírů, zapadlých kusů apod.? 

 

4. S = standardizovat Skóre 

7. Jsou nástroje, nářadí, dokumenty apod.udržovány v neustálé čistotě, skladovány 

na svých místech a vráceny na místo ihned po použití? 

 

8. Jsou prázdné obaly pravidelně odstraňovány a nevyskytují se na pracovišti?  

5. S = sebedisciplína Skóre 

9. Operátoři vykonávají 5S aktivity minimálně 1x týdně?  

10. Vyvíjejí týmy, operátoři vlastní iniciativu a zlepšují i ty oblasti, které nebyly 

předmětem předchozího auditu? 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Výsledky auditů  

Výsledky auditů je dokument, který je sestavován jak pro výrobní haly měkkého obrábění 

tak tvrdého obrábění. Obsahuje názvy jednotlivých pracovišť. Audit 5S provádí předák 

z následující směny každý týden po velkém úklidu. Předák zapíše každému pracovišti do 

tohoto formuláře příslušný počet bodů, datum a podepíše se.  

Audity však probíhají také jednou měsíčně s mistrem nebo jednou za ¼ roku s vedoucím 

výroby a jednatelem.  
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4.2 Realizace projektu 5S 

Zavedení metody 5S je postupný proces. Zaměstnanci musí být seznámeni s danou 

metodou, absolvovat workshopy, provádí se audity, pracoviště jsou dokumentována pomocí 

fotografií, jak vypadala před zavedením a po zavedení metody apod.  

 

4.2.1 Pilotní pracoviště 

Jedno z prvních rozhodnutí v zavedení metody 5S je zvolení pilotního pracoviště. Pilotní 

pracoviště je to pracoviště, kde se změna zahájí. Pracovníci z tohoto pracoviště jsou první 

proškoleni a absolvují první workshopy. Pilotním pracovištěm bylo zvoleno pracoviště Frézky 

z výrobní haly měkké obrábění.  

 

4.2.2 Plán školení a workshopů 

Před samotným započetím kola musí být také připravené Plán auditů a workshopů. 

V následující tabulce je na ukázku zobrazena část průběhu školení a workshopů z výrobní 

haly měkké obrábění. Vidíme zde časový průběh školení a workshopů. Plán auditů je 

zveřejněn v následující podkapitole.  

Obrázek 4.1 Plán workshopů 5S 

 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 
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4.2.3 Proškolení pracovníků 

Proškolení pracovníků je velice důležitým krokem. Zaměstnanci jsou seznámeni podrobně 

s metodou, aby věděli, jaká změna je čeká, a proč nastanou změny. Jsou seznámeni 

s dokumenty, jako jsou pravidla 5S, s plánem, jak vše bude probíhat, a auditem, který bude 

probíhat na pracovištích (viz výše).  

Nejdříve bylo průmyslovým inženýrem proškoleno 5 lidí na pilotním pracovišti. Pak byli 

následně doškoleni zbylí pracovníci.  

 

4.3 Workshop 

Workshop ve většině případů probíhá 2 týdny po proškolení pracovníků. Na pilotním 

pracovišti proběhl ihned po proškolení pracovníků. Výsledky byly prezentovány 2 týdny po 

workshopu, a to na prezentaci výsledků. Na workshopu je aplikována metoda již v praxi. 

Např. se zde rozhodovalo, které věci na pracovišti dostanou červené štítky. Na workshopech 

jsou kromě zaměstnanců přítomni vedoucí výroby, mistr a průmyslový inženýr.  

Workshop v sobě spojuje především první 3 kroky metody 5S. Jednotlivé kroky této 

metody se v praxi velice prolínají a nelze je rozdělit. Workshop probíhá přímo na pracovišti. 

Aby byl workshop úspěšný, je nejdůležitější komunikace se zaměstnanci. Zaměstnanci byli 

před workshopem proškoleni, tak vědí, jaké změny přijdou. Workshop vede průmyslový 

inženýr a na začátku označí věci, které je potřeba vyhodit, přesunout či upravit. Zde je 

důležitá komunikace, jelikož pracovník často obhajuje, proč dané věci potřebuje a proč na 

tom daném místě.  

Řeší se zde, zda je na pracovišti pouze potřebný materiál, nářadí a nástroje, zda se na 

pracovišti nevyskytuje rozbitý nábytek, jako jsou šuplíky, židle apod. Musí se zkontrolovat 

dokumenty a formuláře, zda jsou v pořádku, a hlavně, aby zde byly ty správné. Následně se 

celé pracoviště musí uklidit, tedy šuplíky, skříně, regály a stroje, aby bylo možné zde uložit 

přípravky a nástroje správným způsobem Uklidí se nástroje, nářadí, palety apod., které leží na 

zemi. Rozdají se úkoly, které mají být splněny do určitého termínu a jsou vybrány odpovědné 

osoby, které budou za tyto úkoly zodpovídat. Po workshopu se neustále kontroluje, zda je 

pracovní povrch strojů udržován v čistotě, zda dokumenty nejsou potrhané a jsou udržovány 
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v čistotě, zda jsou čistící prostředky skladovány na vhodných místech, zda je podlaha  

a všechny pracovní prostory udržovány v čistotě (bez olejových skvrn, prázdných obalů, 

papírů) apod.  

Hlavním dokumentem na workshopu je Formulář 5S. Ten se v průběhu workshopu 

vypisuje ručně a následně je pro přehlednost přepsán do Excelu. Tento dokument 

zaznamenává změny, které je potřeba na pracovištích konkrétně udělat. Probíhá zde 

rozhodnutí, které předměty musí být vyhozeny, které přesunuty jinam či jinak uspořádány. 

Jsou zde zapsány odpovědné osoby, které budou zodpovídat za danou upravovanou věc, a do 

kdy má být hotova.  

Tabulka 4.9Ukázka Formuláře 5S 

Číslo Název položky 
Opatření 

Poznámka 

Název Zodpovědná osoba Termín 

1. Frézy na ocasy Možnost přesunu po 

přesunutí soustruhu 

      

2. Oleje Označit  p. X 5.2.2011 Oleje 

3. Přípravky na odsávání Označit  P. X 5.2.2011 Přípravky na 

odsávání 

4. Skříňka na pomocný 

materiál 

Dodat skříňku po 

vyšetření po dalších 

WS 

p. Y Po 5S 

setkání 

 

5. Regál vyčistit p. Y 5.2.2011  

6. Petky, hrnek vyhodit p. Z 2.2.2011  

Zdroj: Interní zdroje podniku 

 

4.3.1 Fotodokumentace před zavedením metody 5S  

Následující obrázky znázorňují pilotní pracoviště Frézky, jak vypadalo před zavedením 

metody 5S. Tyto fotografie se pořizují v průběhu workshopu. Zde můžeme vidět šuplíky, 

které nebyly uvnitř uspořádané, a špatně se v nich hledalo.  
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Obrázek 4.2 Foto před zavedením metody 5S na pracovišti Frézky (1) 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Obrázek 4.3 Foto před zavedením metody 5S na pracovišti Frézky (2) 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Na následujících obrázcích můžeme vidět, jak vypadalo pracoviště CNC soustruhy před 

zavedením metody. Všude jde vidět chaos a nepořádek. Kvůli tomu pracovníci ztrácejí čas při 

hledání správného nářadí či součástek a tím se zvyšují náklady podniku, protože zaměstnanci 

místo odvedené práce část své směny hledají. V zásuvkách je nářadí chaoticky naskládáno  

a nemá žádný řád. Pokud si někdo z jiné dílny nebo od jiného stroje půjčil část nářadí, tak to 

nikde nebylo evidováno, a pracovníkovi, kterému náleží a potřeboval ho, se prodlužuje doba 

hledání. Více obrázků viz příloha č. 11.  
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Obrázek 4.4 Foto před zavedením metody 5S na pracovišti CNC soustruhy (1) 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Obrázek 4.5 Foto před zavedením metody 5S na pracovišti CNC soustruhy (2) 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Obrázek 4.6 Foto před zavedením metody 5S na pracovišti CNC soustruhy (3) 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 
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4.4 Stav po zavedení 5S 

Po workshopu se každé pracoviště pustí do změn. Některé změny probíhají již na 

workshopu. Co lze provést hned, záleží také na množství času. Vše je stejně jako na začátku 

procesu zdokumentováno fotoaparátem. Tuto práci má na starost průmyslový inženýr.  

Následující fotky pochází z pilotního pracoviště Frézky a je zde zobrazeno, jak pracoviště 

vypadá po zavedení metody 5S. Můžeme zde vidět velkou změnu. Obsah šuplíků je úhledně 

srovnán a jsou čisté. Bylo investováno do mirelonu, což je pěna, která se používá k uložení 

nástrojů. Tato pěna je zobrazena na obrázku č. 4.12.  

Obrázek 4.7 Foto po zavedení metody 5S na pracovišti Frézky (1)  

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Na tomto obrázku vidíme úhlednost vně šuplíků. Zaměstnanci snadno najdou nářadí či 

přípravky, které potřebují. 

Obrázek 4.8 Foto po zavedení metody 5S na pracovišti Frézky (2) 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 
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Obrázek 4.9 Foto po zavedení metody 5S na pracovišti Frézky (3) 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Následující fotografie zobrazují pracoviště CNC soustruhy po zavedení metody 5S. Stejně 

jako na pracovišti Frézky je zde vše uklizeno, každá součástka má své místo, je zde čisto. 

Většina nástrojů v zásuvkách je také uložena v ochranné pěně. Zaměstnancům nalezení 

potřebného nářadí bude trvat o mnoho méně. Díky obrysům daného nářadí, které v pěně 

v zásuvkách zůstávají, každý pracovník pozná, zda je nářadí na místě nebo se používá. Velice 

pozitivní je také změna pracoviště jako takového. Díky čistotě a uspořádanosti působí na 

zaměstnance kladně. Zaměstnanec, kterému se líbí pracovní prostředí, je spokojený 

zaměstnanec a je motivován a odvádí lépe svou práci a více se zapojuje do pracovního 

procesu. Díky čistotě na pracovišti a především u strojů se snížila pravděpodobnost 

pracovních úrazů a poruch.  

Obrázek 4.10 Foto po zavedení metody 5S na pracovišti CNC soustruhy (1) 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

 



51 

 

Zde můžeme vidět nejen uspořádané nářadí v pěně, ale také přípravky urovnané v policích.  

Obrázek 4.11 Foto po zavedení metody 5S na pracovišti CNC soustruhy (2) 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Obrázek 4.12 Foto po zavedení metody 5S na pracovišti CNC soustruhy (3) 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Na dalším obrázku můžeme vidět část pracoviště CNC soustruhy. Pracoviště je čisté, 

podlaha uklizena, nikde nic nepřekáží. Vše je na svém místě a pracovníci se zde mohou cítit 

dobře.  
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Obrázek 4.13 Foto po zavedení metody 5S na pracovišti CNC soustruhy (4) 

   

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Seznamy přípravků pro soustružení a frézování 

Na jednotlivých pracovištích jsou všem zaměstnancům přístupny seznamy přípravků, které 

slouží k výrobě výrobků. Tyto seznamy mají dvojí řazení přípravků a to podle jejich průměru 

a čísla. V případě, že zaměstnanec potřebuje jednotlivý přípravek najít, nalezne zde přímou 

cestu k nalezení přípravku. Jakmile si v seznamu pracovník najde požadovaný předmět, zjistí, 

v jaké skříni se nalézá (na obrázku č. 4.19 vidíme skříně X a Y), v jaké zásuvce je uložen 

(zásuvky jsou na příkladu označeny A-Z) a dále jako na mapě souřadnice výrobku např. 2B. 

Zde se následně nachází přípravek označen jemu přirazeným číslem. Tyto předměty jsou 

uloženy ve speciální pěně a mají vytvořené místa přesně pro ně. Souřadnice nejsou vždy 

zapotřebí. Pokud zásuvka obsahuje 2 velké předměty, pracovník se rychle zorientuje. Pokud 

však zásuvka obsahuje přípravků 16 a jsou malé, souřadnice velice urychlí a usnadní hledání 

správného kusu.  
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Obrázek 4.14 Ukázka označení skříní a uložení přípravků výrobků 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

 

4.4.1 Standard 

Vytvoření standardu je čtvrtým krokem metody 5S – Seiketsu. Standard se tvoří ihned po 

zavedení prvních 3 kroků na pracovišti a slouží k udržení metody 5S. Obsahuje všechna 

důležitá místa, která má pracovník uklízet a čistit a v jakých intervalech. Standard pracovišť 

je pro lepší vizualizaci doplněn obrázky, aby pracovníci měli pořád na očích, jak by dané 

místo mělo po úklidu vypadat. Provedenou údržbu zaznamenávají pracovníci do kontrolního 

plánu.  

Dokumenty Standard, Kontrolní plán a Výsledky auditu se vyplňují až po workshopu. 

V následující tabulce uvádím ukázku části tabulky standardu pracoviště CNC soustruhy, 

přímo soustruhu Ermer 1. 
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Tabulka 4.10 Ukázka standardu pracoviště 

Č. Typ Místo/Předmět Druh údržby Kdo provádí 

1 S Nářadí, pomocný materiál uložit na své místo obsluha 

4 S 
Spodní krycí měch X-ové 

osy 
vysát prach obsluha 

5 S Nástrojová hlava vysát prach, očistit obsluha 

6 S Výstelka vysát prach obsluha 

7 T Komunální odpad vyvést obsluha 

9 T,J 
Pracovní prostor, vč. okolí 

stroje 
důkladně zamést pod vozíky, regály a strojem obsluha 

10 6M 
Krycí měch kuličkového 

šroubu (osa Z) 

očistit Cleaner 600, otřít nečistoty papírem, 

namazat olejem 
obsluha/údržba 

11 J Sklíčidlo 
vyčistit (prostředek RF), namazat vazelínou nebo 

suchým mazivem 
obsluha 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Tabulka 4.11 Druhy čištění dle času 

S směnové čištění 

T týdenní čištění 

6M půlroční čištění 

J dle pracovních instrukcí, dle potřeby 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Zde můžete vidět také fotografie, které jsou obsaženy také ve Standardu a čísla na nich 

korespondují s čísly na dokumentu.  

Obrázek 4.15 Ukázka standardu pracoviště 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 
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Zde uvádím ukázku podpisového archu Kontrolní plán. Zde se zaznamenává předmět 

kontroly, a jak má být udržován.  

Tabulka 4.12 Ukázka rozsahu kontroly 

  
Místo/Předmět  

Druh 

údržby 
   Typ 

1 Nářadí, pomocný materiál 
uložit na své 

místo 
  

  
S 

2 Pracovní stůl    očistit, odstranit nepotřebné   S 

3 Pracovní prostor, vč. okolí stroje zamést         S 

4 Spodní krycí měch X-ové osy 
vysát 

prach 
      

  
S 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

 

4.4.2 Audit 

Audit kontroluje, zda je udržováno zavedení metody. Zahrnuje pravidelné kontroly, zda je 

pracoviště stále ve stavu, jak je uvedeno ve Standardu. Dle časového hlediska je více druhů 

auditu. Probíhá každý týden na daném pracovišti za účasti průmyslového inženýra. V delších 

časových intervalech probíhá jednou za měsíc s mistrem a jednou za ¼ roku s vedoucím 

výroby a jednatelem. Pro dané audity se využívá dokumentů Audit 5S checklist a Výsledky 

auditů 5S (zmiňovány již výše). V dokumentu Audit 5S checklist se např. zaznamenává, zda 

je na pracovišti pouze potřebný materiál, zda jsou zásuvky udržovány v čistotě, zda jsou 

prázdné obaly pravidelně odstraňovány apod. K těmto výrokům jsou přiřazovány body  

a součtem těchto bodů se získá celkový obraz o tom, zda je metoda 5S dodržována. Rozebírá 

každé pracoviště zvlášť. V dokumentu Výsledky auditů 5S jsou zaznamenány jednotlivá 

pracoviště a jim přiřazené body získané z Auditu 5S checklistu, dále datum a podpis 

zodpovědné osoby.  
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Na obrázku můžeme vidět část rozpisu auditů.  

Obrázek 4.16 Plán auditů 

 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Dalším dokumentem, který je zde důležitý je Audit 5S Checklist. Ukázka vyplněného 

dokumentu, viz příloha č. 9.  

Zde je rozpracovaná metoda 5S na jednotlivé kroky a hodnotí se jednotlivé výroky dle 

toho, jak jsou splněny (4=ANO,2=ČÁSTEČNĚ, 0=NE). Jednotlivé skóre se sečtou a podle 

toho se hodnotí úspěšnost.  

Hodnocení se pohybuje v tomto rozmezí:  

Tabulka 4.13 Hodnocení dokumentu Audit 5S Checklist 

Body Výsledek 

100-95 výborný 

94-90 dobrý 

89-70 špatný 

69-0 velmi špatný 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Posledním dokumentem jsou Výsledky auditů. Ty zaznamenávají počet bodů, které získá 

dané pracoviště z dokumentu Audit 5S checklist, datum a podpis odpovědné osoby.  

 

4.4.3 Vizualizace metody 5S na pracovišti 

Nástěnka 

Každé pracoviště má zřízenu nástěnku, kde se pracovníci dozvědí důležité věci. 

Následující obrázek ukazuje nástěnku na pracovišti CNC soustruhy. Obsahuje informace  

o metodě 5S a vysvětlení co přesně znamená, Obecná pravidla metody 5S, ukázku Checklistu 

auditu, aby věděli, na které věci a činnosti se zaměřit, jelikož jsou hodnoceny a kontrolovány, 

jednotlivě zapisované aktuální výsledky auditů a plán rozpisu měsíčních a čtvrtletních auditů.  

Obrázek 4.17 Nástěnka na pracovišti CNC soustruhy 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

Kontrolní plán, Standard 

Na každém pracovišti je stále k dispozici Kontrolní plán a Standard. Slouží k tomu, aby 

každý pracovník věděl, kdo a jak má provést údržbu. Tyto dokumenty jsou umístěny do 

desek, aby se na pracovišti nepotrhaly a nedostaly se k nim nečistoty.  
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Obrázek 4.18 Umístění Kontrolního plánu a Standardu na pracovišti CNC soustruhy 

 

Zdroj: Interní zdroje podniku 

 

4.5 Náklady na zbytečné úkony 

Podnik propočítával úsporu, kterou získá na pracovišti CNC soustruhy pomocí Nákladů na 

zbytečné úkony.  

Na následujícím obrázku můžete vidět propočet těchto nákladů. Hodina práce stroje stojí 

podnik 469 Kč. Na těchto strojích pracuje 8 pracovníků. Těchto 8 pracovníků, strávilo 1800 

vteřin zbytečnými úkony, což je v přepočtu půl hodiny. Jelikož je na pracovišti CNC 

soustruhy dvou směnný provoz a přípravek v průměru hledají jednou za den (ne za směnu), 

tak počet zbytečných úkonů denně činí 0,5.  

Výpočty: 

Vteřinová práce stroje: 
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Denní ztráty ze zbytečných úkonů – na zaměstnance/stroj: 

 

Měsíční ztráty ze zbytečných úkonů – na zaměstnance/stroj:  

 

Roční ztráty ze zbytečných úkonů – na zaměstnance/stroj: 

 

Roční ztráty ze zbytečných úkonů: 

  

Obrázek 4.19 Vypočtené náklady na zbytečné úkony 

Náklady na zbytečné úkony - neuplatnění 5S

Vkládané hodnoty

Hodina práce stroje: 469 Kč

Počet zaměstnanců/strojů 8

Počet odpracovaných hodin za měsíc 150 hod

Doba strávená zbytečnými úkony (výběr mat., přehazování nářadí) 1 800 vteřin

Počet zbytečných úkonů denně 0,5

Počítané hodnoty 

vteřinová práce stroje 0,13 Kč

Denní ztráty ze zbytečných úkonů - na zaměstnance/stroj 117,3 Kč                   

Měsíční ztráty ze zbytečných úkonů - na zaměstnance/stroj 2 345 Kč                   

Roční ztráty ze zbytečných úkonů - na zaměstnance/stroj 28 140 Kč                

Roční ztráty ze zbytečných úkonů 225 120 Kč        

Zdroj: Interní zdroje podniku 
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Metoda 5S přinesla firmě finanční úsporu. Ve firmě byla vypočtena ztráta ze zbytečných 

úkonů 225 120 Kč a to jen na jednom pracovišti. Tady můžeme vidět účinnost metody. Díky 

metodě se stala pracoviště přehlednější, věci uspořádanější, zaměstnanci vědí, kde přesně mají 

věci hledat. Je pozitivní, že úspora pouze na jednom pracovišti je v řádu statisíců korun. 

Podnik může nyní tyto ušetřené prostředky investovat do výhodnějších projektů.  

 

4.6 Dotazníkové šetření 

V této kapitole jsem se zaměřila na vyhodnocení výsledků na základě dat, které jsem 

získala z dotazníkového šetření.  

Kapitolu jsem rozdělila do 2 částí. První se týká pracoviště CNC soustruhy a druhé jsem 

nechala vyplnit na pracovištích po celém podniku. První vzorek se týkal pracoviště CNC 

soustruhy, kde jsem dotazník rozdala celému pracovišti, které tvořilo 8 pracovníků a 1 mistr, 

návratnost byla 100%. Druhý vzorek tvořilo 102 pracovníků a návratnost byla 86 dotazníků, 

což tvoří 87,72%.   

Kapitola je doplněna grafy a tabulkami. Ty jsem umístila do kapitoly jako takové,  

tak i v přílohách č. 13 a 14.  

 

4.6.1 Vyhodnocení otázek na pracovišti CNC soustruhy 

Na pracovišti CNC soustruhy pracuje 100% mužů. Z věkového hlediska tvořili 

nejpočetnější skupinu pracovníci ve věku 18-29 let, konkrétně se jednalo o 55,6%. Další 

skupinu tvořili pracovníci ve věku 30-39 let, což odpovídalo 22,2%. Třetí skupina byla také 

zastoupena 22,2% a to ve věku 40-49 let. V poslední skupině (pracovníci nad 50 let) není 

žádný zaměstnanec.  

Z hlediska času, jak dlouho ve společnosti pracují, byla nejpočetnější skupina tvořena 

zaměstnanci setrvávající na své pozici více jak 5 let a byla zastoupena 55,6%. Druhá 

nejpočetnější skupina uváděla délku pracovního poměru 3-5 let, což odpovídalo 22,2%. 

Poslední 2 skupiny odpovídaly stejnému procentnímu vyjádření, a to 11,1% a jednalo se  

o práci ve společnosti 1-2 roky a méně jak rok.  
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Na otázku č. 4, zda zaměstnancům je známá metoda 5S, odpovědělo 100%, že ano. Stejně 

tak byly zodpovězeny i otázky č. 5: Zaznamenali jste změny ve vašem pracovním okolí?, č. 6: 

Byly tyto změny pozitivního charakteru? a č. 7: Myslíte si, že jste byli dostatečně poučeni  

o údržbě na vašem pracovišti? Z těchto výsledků vyplývá, že v podniku v této oblasti je velice 

dobrá komunikace mezi pracovníky a nadřízenými, kteří o těchto záležitostech informují. 

Zaměstnanci jsou dobře informováni o změnách, které v podniku probíhají. Všichni byli 

dostatečně informováni o metodě 5S, která se v podniku zavádí. Vědí, co tato metoda 

znamená, co obnáší a jaké změny přinese. Změny na pracovišti, které již nastaly, hodnotí 

pracovníci pozitivně. Jde o změny týkající se pořádku na pracovišti, uspořádání strojů a věcí 

na pracovišti, uklizenost ve skříních apod. Také byli dostatečně poučeni o údržbě na 

pracovišti a nepožadují více tištěných podkladů či více školení zaměřené na tuto 

problematiku.  

Další otázka byla zaměřena na spokojenost zaměstnanců s čistotou na pracovišti. Bohužel  

i přes zavedení metody 5S jsou stále pracovníci spíše nespokojeni, a to konkrétně 77,8%  

a pouze 22,2% je spokojeno, jak můžeme vidět na následujícím grafu. Díky metodě 5S se sice 

pracoviště stává čistější, přehlednější a věci více srovnané, ale není to pro zaměstnance 

dostačující, jelikož na pracovišti CNC soustruhy je kvůli povaze práce mnoho prachu, který 

vzniká při obrábění.  

Obrázek 4.20 Spokojenost pracovníků s čistotou na pracovišti na pracovišti CNC soustruhy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Poslední otázka se týkala zhodnocení čistoty na pracovišti. Zaměstnanci si mohli vybírat 

z variant: výborný, dobrý, ucházející, dostatečný a nedostatečný. 44,4% pracovníků uvedlo, 

že čistota je ´ucházející´. Druhou největší skupinu tvoří 33,3% u výroku ´dostatečný´. Výrok 

´nedostatečný´ a ´dobrý´ byl zastoupen u stejného počtu pracovníků a to 11,1%. Výrok 

´výborný´ nezadal žádný zaměstnanec. Z předchozí otázky vyplývá, že sice zaměstnanci 

nejsou spokojeni s čistotou na pracovišti, to ji ovšem nečiní podle většiny nedostatečnou.  

Obrázek 4.21 Zhodnocení čistoty na pracovišti na pracovišti CNC soustruhy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z dotazníku vyplývá, že zaměstnanci jsou dobře informováni a poučeni o metodě 5S jako 

takové, vědí, jaké změny přinese a tyto změny hodnotí kladně. Jsou také dostatečně 

informováni o údržbě na pracovišti. Většina však i přes probíhající metodu 5S není zatím 

dostatečně spokojena s čistotou na pracovišti. Avšak nezdá se většině pracovníků 

nedostatečná, ale hodnotí ji spíše jako ucházející či dostatečnou.  

 

4.6.2 Vyhodnocení otázek v rámci všech pracovišť podniku 

V rámci všech pracovišť jsem rozdala dotazník 102 pracovníkům a návratnost byla  

86 dotazníků, což odpovídá 87,72%. Pracuje zde 82,6% mužů a 17,4% žen. Z věkového 

hlediska je nejpočetnější skupina 18-29 let, což odpovídá 41,9%. Druhou nejvíce zastoupenou 
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skupinou je 30-39 let zastoupeno 24,4%. Další skupina 40-49 let zastupuje 23,3%. Poslední 

skupinou jsou zaměstnanci starší 50 let v zastoupení 10,5%.  

Třetí otázka se věnovala délce pracovního poměru ve společnosti. Nejvíce zde zaměstnanci 

pracují více jak 5 let (38,4%). Odpověď 3-5 let označilo 25,6% a 1-2 roky 23,3% 

respondentů. Nejméně početná skupina, která zde pracuje méně jak rok, zahrnuje 12,8% 

pracovníků. 

Čtvrtá otázka zněla: „Říká vám něco metoda 5S?“ Zde byla odpověď jednoznačná. 100% 

pracovníků označilo odpověď ano. Tato odpověď značí, že v podniku funguje dobrá 

komunikace mezi pracovníky a školiteli této metody a že školení v této oblasti jsou kvalitní.  

Následující otázka se věnovala změnám v pracovním okolí. 97,7% odpovědělo, že si změn 

na pracovišti povšimlo. Zbylá část čítající 2 pracovníky, což odpovídá 2,3% odpověděla ne. 

Může to být způsobeno nově přijatými zaměstnanci, kteří dřívější prostředí podniku nestihli 

zažít. Většina pracovníků však potvrzuje, že díky metodě 5S se prostředí velmi změnilo  

a v následující otázce zaměřené na tyto změny, zda byly pozitivní či negativní, celých 100% 

uvedlo, že rozhodně pozitivní.  

Otázka číslo 7 zní: „Myslíte si, že jste byli dostatečně poučeni o údržbě na vašem 

pracovišti?“ 94,2% pracovníků uvedlo ano a pouze 5 pracovníků (5,8%) uvedlo, že ne. 

Z těchto 5 zaměstnanců 3 uvedli, že by uvítali více tištěných podkladů a 2 respondenti 

školení. Zbytek pracovníků si myslí, že je řádně proškoleno a nepotřebuje více informací.  

To značí, že školení ve firmě je velice kvalitní a pracovníci ve většině případů jsou spokojeni. 

Školící pracovníci jsou dobře vybráni a umí předat informace kvalitně dál.  

Následující otázka se věnovala spokojenosti s čistotou na pracovišti. 75,6% označilo, že 

spokojeno není a zbylých 24,4% uvedlo ano. Bohužel charakter práce v podniku CeramTec 

obnáší činnosti, které produkují hodně prachu, kvůli kterému jsou pracovníci především 

nespokojeni. Metoda 5S sice velmi pomohla čistotě na pracovišti, uklidit věci, odstranit 

zbytečné předměty, ale stále je ještě co zlepšovat a na čem pracovat.  
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Obrázek 4.22 Spokojenost pracovníků s čistotou na pracovišti na všech pracovištích podniku 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední otázka se týkala zhodnocení čistoty na pracovišti. Pracovníci měli na výběr 

z několika výroků: výborný, dobrý, ucházející, dostatečný a nedostatečný. Nejvíce 

označených odpovědí měl výrok ´ucházející´ a to 64%. 14% bylo označeno jako ´dobrý´  

a stejný počet pracovníků také označilo odpověď ´dostatečný´. Nejméně početnou skupinou 

byla odpověď ´nedostatečný´ zastoupena 7 zaměstnanci, což tvořilo 8,1%. Z této otázky 

vyplývá, že prostředí je pro pracovníky přijatelné, i když by uvítali více změn v této oblasti.  

Obrázek 4.23 Zhodnocení čistoty na pracovišti na všech pracovištích podniku 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tohoto dotazníku rozšířeného na obě haly měkkého a tvrdého obrábění vyplývá, že 

všichni pracovníci byli seznámeni s metodou 5S, která se v podniku zavedla. Drtivá většina 

zaměstnanců zaznamenala na pracovišti změny a ty hodnotila kladně. Což je přínosné. 

Většina zaměstnanců si také myslí, že o údržbě jsou dostatečně informováni a nepotřebují 

další doškolování či více písemných materiálů. Dokazuje to dobrou komunikaci v podniku. 

Bohužel většina pracovníků není spokojena s čistotou na pracovišti, ale stále ho hodnotí jako 

dobré až dostatečné. Metoda 5S velice pomohla čistotě na pracovišti a jeho organizovanosti, 

avšak dokonalého výsledku se nedosáhne okamžitě, ale je to dlouhodobý proces.  
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5 Návrhy a doporučení 

V této kapitole se pokusím navrhnout řešení v oblastech, které bych označila za nejvíce 

rizikové v podniku. 

Metody štíhlé výroby jsou dobrým prostředkem, který pomáhá zajistit flexibilní plnění 

potřeb zákazníků dle jejich požadavků. Umožňují odstranění plýtvání, zajišťují vyšší kvalitu 

výrobků, zkracují dobu od získání objednávky přes odeslání výrobku až po inkasování platby 

a pomáhají snižovat náklady v různých oblastech. Podniky zavádí metody štíhlé výroby právě 

pro tyto přínosy. Mnoho metod je však finančně náročných, avšak finanční investice na 

zavedení základní metody štíhlé výroby, kterou je 5S nejsou nijak drastické. Ve společnosti 

CeramTec Czech Republic, s.r.o. se investovalo především do pěny na uskladnění nářadí, 

skříní, polic apod. Proto zavedení metody 5S, jako začátek zeštíhlování velice podporuji  

a schvaluji.  

Metodu 5S se daří úspěšně v podniku zavádět. Je vidět velký pokrok v čistotě  

a organizovanosti pracoviště, ale z provedeného dotazníkového šetření vyplývá, že pracovníci 

stále nejsou dostatečně spokojeni s čistotou na pracovišti. Zjistila jsem, že je to způsobeno 

prachem, který vzniká kvůli povaze práce. Navrhovala bych tedy investovat do sacích 

zařízení na každém pracovišti, které tuto změnu vyžaduje. Tím by se podpořila ještě více 

čistota na pracovišti a zaměstnanci by byli spokojenější.  

Dále bych navrhovala změnit umístění některých strojů, jelikož je nevyhovující. O novém 

lay outu se v podniku již dlouhou dobu mluví, avšak z finančních důvodu ještě nebyl 

realizován. V příloze č. 15 uvádím ukázku lay outu, jak to v této době vypadá na pracovišti  

a navrhované změny, jak by bylo efektivnější umístit stroje a zařízení. Současná situace byla 

zapříčiněna tím, že při zakoupení nového stroje, byl umístěn tam, kde bylo místo. Bylo to 

méně finančně náročné. Postupem času však vznikla situace, že stroje jsou na některých 

místech špatně umístěny. Přemístění strojů bych navrhovala především kvůli plynulosti 

materiálového toku. Ten plyne (na popisovaném pracovišti) postupně z konvenčních 

soustruhů, přes CNC soustruhy a frézky do pece. Proto bych navrhovala uspořádat stroje dle 

materiálového toku. Vyměnila bych umístění CNC soustruhů a frézek. Aby byly frézky 

nejblíže k peci, jelikož jsou posledním stanovištěm před pecí. Konvenční soustruhy bych 
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umístila všechny do jedné lokality, a aby navazovaly na umístění CNC soustruhů. Tímto by 

byl zajištěný plynulejší materiálový tok.  

Dále bych doporučila společnosti po úspěšném zvládnutí metody 5S navázat metodou 

TPM (Totální produktivní údržba). Díky této metodě se zaměří podnik na všechny činnosti 

spojené s údržbou strojového parku, zařízení a přípravků tak, aby byl zabezpečen jejich 

bezporuchový provoz a možnost nepřetržitě pracovat podle požadavků výroby a plánování. 

Bezporuchový chod strojů a jejich bezchybný stav rovněž významně přispívá k rychlejšímu 

přejití výroby z jednoho výrobku na druhý, což je jedna z podmínek při zavádění štíhlé 

výroby. Tato metoda se především zabývá prostoji strojů, počtem poruch na strojích  

a zjištěním, kde se tyto poruchy vyskytují nejčastěji a proč. Tato metoda je přirozeným 

pokračovatelem metody 5S a zajistí plynulejší chod strojů, snížení nákladů a snížení počtu 

poruch, které se na strojích do této doby vyskytují.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že informovanost v podniku je dobrá, tak bych ji 

udržovala na stejné úrovni. Zaměstnanci vědí, co znamená metoda 5S, co nového přináší  

a jaké změny pro ně znamená. Dokázali danou metodu přijmout jako každodenní součást 

jejich pracovního života. Z fotografií jde vidět velký pokrok, jak se pracoviště podniku díky 

metodě 5S staly čistější, organizovanější a přehlednější. Díky tomu jsou zaměstnanci 

spokojenější na pracovišti a výroba v podniku je efektivnější. Snížení nákladů jen potvrzuje 

úspěšnost zavedení metody. Tato úspora se v podniku počítala přes náklady na zbytečné 

úkony. Dosáhla výše přes 200 000 Kč za rok a to pouze na jednom pracovišti. Všechny tyto 

faktory považuji za úspěšné a podnik by neměl polevovat a stále udržovat stav, kterého se mu 

podařilo dosáhnout.  
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6 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zjištění, jak metoda 5S ovlivní chod podniku. Zda změny, 

které přinese, budou pro podnik přínosné a o jaké změny přesně půjde. Zda metoda podniku 

přinese nějaké úspory a bude tedy pro ni výhodná. Změny ze zavedení metody ovšem 

neovlivní pouze podnik, ale také jeho zaměstnance. Proto jsem chtěla zjistit také názor 

pracovníků, jak metodu vnímají, a zda na změny, které z ní vyplynuly, pohlížejí kladně  

Práci jsem zpracovala na základě teoretických poznatků, důležitých informací z dostupné 

použité literatury, osobních zkušeností z pravidelného docházení do společnosti, jejich 

interních dokumentů a dotazníkového šetření.  

Diplomovou práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části jsem se věnovala teoretickému vyjádření štíhlé výroby a především její 

nejzákladnější metodě 5S. Popisovala jsem, že tato metoda se skládá z několika kroků, a proč 

je ´štíhlost´ podniku v dnešní době tak důležitá.  

V praktické části jsem se zaměřila na metodu 5S jako takovou. Její zavádění v podniku. 

Popisovala jsem interní dokumenty, které jsou potřeba pro úspěšné zavedení metody. Dále 

jsem uvedla vizualizaci v podobě fotografií, jak vypadala pracoviště v podniku před a po 

zavedení v podniku. Také jsem zjišťovala úspory, které podnik získal. Zaměřila jsem se také 

na pohled zaměstnanců na danou metodu. Zda byli s touto metodou řádně seznámeni, všimli 

si změn na jejich pracovišti, zda tyto změny vnímaly pozitivně a jak by hodnotili čistotu na 

pracovišti.  

Se spoluprací v podniku jsem byla velmi spokojena, na mé otázky bylo vždy ochotně 

odpovězeno a dotazníkové šetření probíhalo bez problémů.  

Po zhodnocení získaných informací jsem zjistila, že metoda 5S byla podniku velmi 

prospěšná. Pomohla zlepšit čistotu na pracovišti, jeho organizovanost. Zaměstnanci díky 

změnám, které nastaly, pracují v příjemnějším prostředí, bez přebytečných a nepoužívaných 

věcí, se stroji, které jsou lépe udržované. Podlahy jsou čisté, bez olejových skvrn, ve skříních 

zaměstnanci naleznou uspořádané přípravky a každé nářadí má své místo v zásuvkách. Díky 

Seznamu přípravků pro soustružení a frézování znají zaměstnanci přesnou cestu pro získání 

přípravku.  
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Velkým přínosem pro podnik je také snížení nákladů na zbytečné úkony. Jen díky lepší 

přehlednosti na pracovišti zaměstnanci nyní nemusí dlouho hledat požadovaný přípravek  

a oproti době, kdy metoda 5S ještě zavedena nebyla, ušetří podnik jen na pracovišti  

CNC soustruhy více jak 200 000 Kč ročně.  

Při zjišťování pohledu zaměstnanců na analyzovanou metodu jsem zjistila, že zaměstnanci 

byli řádně s metodou seznámeni a vědí, co obnáší. To značí dobrou komunikaci mezi 

zaměstnanci a průmyslovým inženýrem, který měl tato školení na starosti. Zaměstnanci 

vnímají změny, které nastaly, velmi kladně a souhlasí, že byli také dostatečně proškoleni 

v oblasti údržby. Pracovníci však nejsou ve většině případů spokojeni s čistotou na pracovišti, 

ale i tak ho nejčastěji označují jako ucházející a dostatečné. Nejčastějším problémem byl 

prach, který je stále přítomný kvůli povaze vykonávané práce.  

Při navrhování změn podniku, jsem zvažovala všechny informace, které jsem za celou 

dobu získala. Podniku bych doporučila pokračovat a nepolevovat v zavedené metodě 5S, 

jelikož díky ní získal velký přínos. Doporučila bych zvážení nového lay outu na pracovišti, 

kvůli lepší plynulosti materiálového toku, protože v dnešní době je uspořádanost strojů 

nevyhovující. Doporučila bych také se zamyslet nad další metodou štíhlé výroby a to TPM 

(Totální produktivní údržba). Jelikož je přirozené, snažit se podnik zlepšovat ve více 

oblastech. Tato metoda by pomohla odhalit prostoje u strojů, poruchy strojů a kde se tyto 

poruchy objevují nejčastěji. Jako poslední změnu bych navrhovala lepší sací zařízení. 

Zaměstnanci, kvůli povaze práce, pracují v místech se zvýšenou hladinou prachu. O této 

investici se již v podniku hovoří, a podle mého názoru, by zaměstnancům pomohla zpříjemnit 

pracovní prostředí a také zkvalitnění jejich pracovního výkonu.  

Můj názor na danou problematiku je takový, že metoda přinesla dobré výsledky. Byly 

ušetřeny náklady, zlepšeno pracovní prostředí a více spokojeni pracovníci. V této metodě by 

se určitě mělo pokračovat. Dle mého názoru by se mělo více investovat do sacích zařízení a 

pokračovat v dalších metodách štíhlé výroby, jako je např. TPM. Tím by se stal podnik více 

efektivní a konkurenceschopný díky dalším úsporám nákladů.  

Zlepšování je u štíhlé výroby neustálým vývojem, který neprobíhá ani jednorázově, ani po 

etapách, ale nepřetržitě nikdy nekončícím procesem, do doby, kdy jsme s dosaženou úrovní 

spokojeni. Na této cestě nelze zastavovat, ale je potřeba se neustále přizpůsobovat novým 

podmínkám. 
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Seznam použitých zkratek:  

5S – 5 principů péče o pracoviště 

JIT – Just In Time – výroba správného dílu na správném místě a v pravý čas, aby byly 

splněny požadavky zákazníka 

TPM – Total Productive Maintenance – celková produktivní údržba 

TQM – Total Quality Management –  komplexní metoda řízení, která klade důraz na řízení 

kvality 

VSM – Value Stream Map – mapování toku hodnoty 
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Příloha č. 4 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 5S

1 Barevné značení

žlutá Materiál vstupující do procesu

zelená Materiál vystupující z procesu

červená Zastavený materiál, zmetky (štítky)

V červeně ohraničeném prostoru nesmí nic stát (podlahové značení)

modrá Pomocný materiál (nástroje, měřidla apod.)

oranžová Statické věci (archivy apod.)

hnědá Odpad

šedá Ochranné pomůcky, čistící prostředky, ostatní předměty nesloužící k opracování materiálu

bílá Osobní věci

a) Veškeré značení je čitelné a udržováno v čistotě dle standardů čištění. 
b) Poškozené značení je nahlášeno mistrovi a vyměněno. 

2 Pracoviště, stroje, zařízení

a) Na pracovišti se nacházejí pouze potřebné pracovní pomůcky.

b) Pracovní pomůcky jsou udržovány v čistotě a jsou uložené dle standardu.

c) Stroje a zařízení jsou udržovány v čistotě a bez zapadlých kusů. 

d) Okolí pracoviště je bez nečistot a nachází se zde pouze potřebné věci.

3 Regály, skříně, stoly, šuplíky

a) V regálech, skříních, šuplíkách jsou pouze potřebné věci.

b) Regály, skříňky, odkládací prostory jsou čisté, bez zapadlých kusů. 

c) Veškeré věci jsou udržovány v čistotě.

d) Veškeré věci se ukládají na čistá a označená místa.

e) Veškeré skladové prostory jsou označené štítkem. 

4 Ochranné pracovní pomůcky, úklidové prostředky

a) Všechny pomůcky jsou uložené na vyznačených místech. 

b) Všechny pomůcky jsou udržovány v čistotě. 

5 Odpad, chemické látky

a) Odpadkové koše jsou na vyznačených místech označené příslušným štítkem.

b) Odpadkové koše jsou udržovány v čistotě.

c) Odpadkové koše jsou pravidelně vynášeny dle standardu čištění pracoviště.

d) Existuje seznam chemických prostředků  vyskytujících se na daném pracovišti. 

6 Vozíky

a) Vozíky se vyskytují na pracovišti jen v potřebném množství.

b) Vozíky jsou udržovány v čistotě, bez zapadlých kusů. 

7 Podlaha, skladové prostory

a) Podlaha a skladové prostory jsou udržovány v čistotě.

b) Na podlaze neleží žádné nástroje a materiál. 

c) V červeně ohraničených prostorech (před rozvaděči apod.) nesmí nic stát.

8 Osobní věci

a) Osobní věci jsou uložené ve skříňkách k tomu určených.

b) Batohy ani tašky se na pracovišti nevyskytují. 

Dokument 4000 09 3188 Vypracovala:                   XXX  
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Příloha č. 5 

Pracoviště: CNC soustruhy List č.: 1

Datum: 28.,30.4.2011

Název Zodpovědná osoba Termín

1 skříňka u SRL 20 (O. Vlček) uklidit p. YYY 30.4.2011

2 nepořádek v šuplíkách (společných) protřídit, vyhodit nepotřebné soustružníci 28.4.2011

potřebné uložit soustružníci 31.5.2011 NT: 20.6.2011

3 obráběcí trny probrat, uložit do skříně, šuplíků soustružníci 31.5.2011 NT: 20.6.2011

4 pakny, hlavičky probrat, nepotřebné vyhodit soustružníci 28.4.2011

potřebné uložit soustružníci 31.5.2011 NT: 20.6.2011

5 frézovací přípravky malé rozložit do více šuplíků soustružníci 31.5.2011 NT: 20.6.2011

6 skříňka vzadu u p. Bursy vyklidit nepotřebné p. ZZZ 7.5.2011

Formulář 5S

Číslo Název položky
Opatření

Poznámka

 

 



1 

 

Příloha č. 6 

PLÁN AUDITŮ

5S  MP_Z  2011 / KW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Příprava směsi

2 Izo lisování

3 TPA lisování

4 Frézky

5 Konvenční soustruhy

6 CNC soustruhy

7 Pece

8 Pískování

9 Hustota

5S  MP_B  2011 / KW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Studer

2 URF

3 Fázkování

4 Konečná kontrola

5 Straussak GT 57 U

6 Reform

7 BOV+zámkovačka

8 Kvalita - první místnost

9 Expedice

10 Soustruh

11 Sklad

audit

PLÁN WORKSHOPŮ 5S

5S  MP_Z  2011/12/ KW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 kw 9 kw 14

1 Příprava směsi

2 Izo lisování

3 TPA lisování přesunuto

4 Frézky

5 Konvenční soustruhy

6 CNC soustruhy

7 Pece

8 Pískování

9 Hustota

5S  MP_B  2011/12/ KW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Studer

2 URF

3 Fázkování

4 Konečná kontrola

5 Straussak GT 57 U tvorba standardu

6 Reform

7 BOV+zámkovačka

8 Kvalita - první místnost

9 Expedice

10 Soustruh

11 Sklad

workshop

prezentace výsledků
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Příloha č. 7 

Název pracoviště: Ermer 1

Umístění pracoviště: Odpovědný pracovník: YYY

Poznámka: S směnové čištění

T týdenní čištění

6M půlroční čištění

J dle pracovních instrukcí, dle potřeby

Č. Typ Kdo provádí

1 S uložit na své místo obsluha

2 S Pracovní stůl očistit, odstranit nepotřebné obsluha

3 S zamést obsluha

4 S Spodní krycí měch X-ové osy vysát prach obsluha

5 S Nástrojová hlava vysát prach, očistit obsluha

6 S Výstelka vysát prach obsluha

7 T Komunální odpad vyvést obsluha

8 T Stroj obsluha

9 T,J Pracovní prostor, vč. okolí stroje důkladně zamést pod vozíky, regály a strojem obsluha

10 6M obsluha/údržba

11 J Sklíčidlo obsluha

12 J Kuličkové šrouby včas nahlásit údržbě zvětšující se vůli obsluha

Dokument 4000 09 1194 Vypracovala:         XXX

Místo/Předmět Druh údržby

Nářadí, pomocný materiál

Pracovní prostor, vč. okolí stroje

        

STANDARD PRACOVIŠTĚ

Strojní technika

celkové vyčištění (vč. krycích plechů)

Krycí měch kuličkového šroubu 

(osa Z)

očistit Cleaner 600, otřít nečistoty papírem, 

namazat olejem

vyčistit (prostředek RF), namazat vazelínou nebo 

suchým mazivem

4

6

5
11

7
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Příloha č. 8 

Název pracoviště: CNC soustruh ERMER

Umístění pracoviště: Strojní technika

Poznámka: S směnové čištění

T týdenní čištění

6M půlroční čištění

J dle pracovních instrukcí, dle potřeby

Rozsah kontroly: Místo/Předmět Druh údržby Typ

1 Nářadí, pomocný materiál uložit na své místo S

2 Pracovní stůl očistit, odstranit nepotřebné S

3 Pracovní prostor, vč. okolí stroje zamést S

4 Spodní krycí měch X-ové osy vysát prach S

5 Nástrojová hlava vysát prach, očistit S

6 Výstelka vysát prach S

7 Komunální odpad vyvést T

8 Stroj celkové vyčištění (vč. krycích plechů) T

9 Pracovní prostor, vč. okolí stroje důkladně zamést pod vozíky, regály a strojem T,J

10 očistit Cleaner 600, otřít nečistoty papírem, namazat olejem 6M

11 Sklíčidlo vyčistit (prostředek RF), namazat vazelínou nebo suchým mazivem J

12 Kuličkové šrouby včas nahlásit údržbě zvětšující se vůli J

Po vyplnění odevzdat mistrovi. nearchivovat

Formulář 4000 09 5413

Číslo provedené údržby PodpisDatum Číslo provedené údržby Podpis Datum

Krycí měch kuličkového šroubu 

(osa Z)

        

KONTROLNÍ PLÁN
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Příloha č. 9 
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Příloha č. 10 
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Příloha č. 11 

Pracoviště Frézky 

 

 

Pracoviště CNC soustruhy 
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Příloha č. 12 

Dotazník 

Vážení zaměstnanci,  

žádám vás o zodpovězení následujících otázek.  

Jsem studentkou 5. ročníku Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava  
a zpracovávám diplomovou práci, ve které se zabývám čistotou a údržbou na 
pracovišti ve vaší společnosti. Zaručuji, že tento dotazník je zcela anonymní  
a získané údaje nebudou nijak zneužity. Zvolenou odpověď označte křížkem. 

Za vyplnění dotazníku předem děkuji a věřím, že jeho výsledky povedou ke zlepšení 
situace nebo alespoň k příznivým změnám na vašem pracovišti.  

Kateřina Majdová 

 

1. Pohlaví:  

 muž      žena 

 

2. Věk 

 18 – 29 let 

 30 – 39 let 

 40 – 49 let 

 více jak 50 let 

 
3. Ve společnosti pracujete:  

 méně jak rok 

 1 – 2 roky 

 3 – 5 let 

 více jak 5 let 

 
4. Říká vám něco metoda 5S? 

 ano      ne (pokud ne, pokračujte otázkou č. 7) 

5. Pokud ano, zaznamenali jste změny ve vašem pracovním okolí? 

 ano      ne (pokud ne, pokračujte otázkou č. 7) 
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6. Pokud ano, byly tyto změny pozitivního charakteru? 

 ano      ne 

 
7. Myslíte si, že jste byli dostatečně poučeni o údržbě na vašem pracovišti? 

 ano (pokud ano, pokračujte otázkou č. 9)  ne 

  

8. Pokud ne, uvítali byste tištěné podklady či více školení?  

 ano, tištěné podklady 

 ano, více školení 

 ne 

 
9. Jste spokojeni s čistotou na vašem pracovišti? 

 ano      ne 

 
10. Pokud byste měli zhodnotit čistotu na vašem pracovišti (1 – výborný, 2 – 

dobrý, 3 – ucházející, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný) 

 1  2  3  4  5 

         

 
 

Děkuji za vaši ochotu a čas.  
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Příloha č. 13 

Otázka č. 1: Pohlaví 

Pohlaví 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid muž 9 100,0 100,0 100,0 

 
Otázka č. 2: Věk 

Věk 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-29 5 55,6 55,6 55,6 

30-39 2 22,2 22,2 77,8 

40-49 2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  
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Otázka č. 3: Ve společnosti pracujete: 

Ve společnosti pracujete: 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid méně jak rok 1 11,1 11,1 11,1 

1-2 roky 1 11,1 11,1 22,2 

3-5 let 2 22,2 22,2 44,4 

více jak 5 let 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 



3 

 

Otázka č. 4: Říká vám něco metoda 5S? 

Říká vám něco metoda 5S? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 9 100,0 100,0 100,0 

 
Otázka č. 5: Pokud ano, zaznamenali jste změny ve vašem pracovním okolí? 

Zaznamenali jste změny ve vašem pracovním okolí? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 9 100,0 100,0 100,0 
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Otázka č. 6: Pokud ano, byly tyto změny pozitivního charakteru? 

Byly tyto změny pozitivního charakteru? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 9 100,0 100,0 100,0 

 
Otázka č. 7: Myslíte si, že jste byli dostatečně poučení o údržbě na vašem pracovišti? 

Myslíte si, že jste byli dostatečně poučeni o údržbě na vašem 

pracovišti? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 9 100,0 100,0 100,0 
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Otázka č. 8: Pokud ne, uvítali byste více tištěných materiálů či více školení? 

 

 

Uvítali byste více tištěných podkladů či více 

školení o údržbě? 

  Frequency Percent 

Missing System 9 100,0 

Otázka č. 9: Jste spokojeni s čistotou na vašem pracovišti? 

Jste spokojeni s čistotou na vašem pracovišti? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 2 22,2 22,2 22,2 

ne 7 77,8 77,8 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Otázka č. 10: Pokud byste měli zhodnotit čistotu na vašem pracovišti: 

Pokud byste měli zhodnotit čistotu na vašem pracovišti: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid dobrý 1 11,1 11,1 11,1 

ucházející 4 44,4 44,4 55,6 

dostatečný 3 33,3 33,3 88,9 

nedostatečný 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Statistics 

Uvítali byste více tištěných 

podkladů či více školení o 

údržbě? 

N Valid 0 

Missing 9 
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Příloha č. 14 

Otázka č. 1: Pohlaví 

Pohlaví 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid muž 71 82,6 82,6 82,6 

žena 15 17,4 17,4 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

 
Otázka č. 2: Věk 

Věk 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-29 36 41,9 41,9 41,9 

30-39 21 24,4 24,4 66,3 

40-49 20 23,3 23,3 89,5 

více jak 50 9 10,5 10,5 100,0 

Total 86 100,0 100,0  
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Otázka č. 3: Ve společnosti pracujete: 

Ve společnosti pracujete: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid méně jak rok 11 12,8 12,8 12,8 

1-2 roky 20 23,3 23,3 36,0 

3-5 let 22 25,6 25,6 61,6 

více jak 5 let 33 38,4 38,4 100,0 

Total 86 100,0 100,0  
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Otázka č. 4: Říká vám něco metoda 5S? 

Říká vám něco metoda 5S? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 86 100,0 100,0 100,0 

 
Otázka č. 5: Pokud ano, zaznamenali jste změny ve vašem pracovním okolí? 

Zaznamenali jste změny ve vašem pracovním okolí? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 84 97,7 97,7 97,7 

ne 2 2,3 2,3 100,0 

Total 86 100,0 100,0  
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Otázka č. 6: Pokud ano, byly tyto změny pozitivního charakteru? 

Byly tyto změny pozitivního charakteru? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 84 97,7 100,0 100,0 

Missing System 2 2,3   

Total 86 100,0   

 
Otázka č. 7: Myslíte si, že jste byli dostatečně poučení o údržbě na vašem pracovišti? 

Myslíte si, že jste byli dostatečně poučeni o údržbě na vašem pracovišti? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 81 94,2 94,2 94,2 

ne 5 5,8 5,8 100,0 

Total 86 100,0 100,0  
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Otázka č. 8: Pokud ne, uvítali byste více tištěných materiálů či více školení? 

Uvítali byste více tištěných podkladů či více školení o údržbě? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano, tištěné podklady 3 3,5 60,0 60,0 

ano, více školení 2 2,3 40,0 100,0 

Total 5 5,8 100,0  

Missing System 81 94,2   

Total 86 100,0   
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Otázka č. 9: Jste spokojeni s čistotou na vašem pracovišti? 

Jste spokojeni s čistotou na vašem pracovišti? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 21 24,4 24,4 24,4 

ne 65 75,6 75,6 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Otázka č. 10: Pokud byste měli zhodnotit čistotu na vašem pracovišti: 

Pokud byste měli zhodnotit čistotu na vašem pracovišti: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid dobrý 12 14,0 14,0 14,0 

ucházející 55 64,0 64,0 77,9 

dostatečný 12 14,0 14,0 91,9 

nedostatečný 7 8,1 8,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  
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Příloha č. 16 

Současný lay out 

 

 

Navrhovaný lay out 

 

 

 Konvenční soustruh 

 CNC soustruh 

 Frézka 


