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1 Úvod 
Aby se vlak rozjel, je zapotřebí velké síly. V trvalém pohybu jej pak udrží nepřetržitý 

přívod energie. Totéž platí pro podnikání. I v něm je nejprve nutno vynaložit obrovské úsilí 

k uvedení věcí do pohybu. Odstartované podnikání potřebuje ke svému pohybu průběžné 

dodávání energie. Jen takto může být udrženo v chodu a být řízeno k dosažení cíle, který 

sleduje. Co pro železnici znamená elektřina, může být v případě podniku cyklus neustálého 

drobného zlepšování, známého pod pojmem KAIZEN.  

Pokud o krok ustoupíme a podíváme na dění ve světě, jistě si všimneme, že se svět 

v našem století velmi rychle mění. Ekonomiky jsou propojené, svět se zploštil. Na pozadí 

veškerého dění pak vzrůstá exportní potenciál levné pracovní síly z Asie. Této obrovské 

pracovní síle produkující množství produktů nemohou západní podniky snadno konkurovat. 

Implementace filosofie KAIZEN v tomto ohledu může být jednou z cest k zajištění 

dlouhodobé prosperity a konkurenceschopnosti firem. 

Tato strategie je velmi rozšířená v Japonsku, kde ovlivňuje každodenní dění ve většině 

tamních společností a stojí za jejich úspěchem na světovém poli. Odtud také pochází název 

KAIZEN, který v doslovném překladu znamená „změna k dobru“. Po vzoru japonských firem 

nyní i západní společnosti implementují strategii KAIZEN a tak se dostává i do České 

republiky.  

Pojem KAIZEN je u nás široké veřejnosti takřka neznámý, nicméně po letmém 

průzkumu snadno zjistíme, že je i v českých, hlavně výrobních společnostech v různých 

podobách a mírách zastoupen. Mezi nejznámější společnosti, které u nás úspěšně 

implementovali strategii KAIZEN patří například výrobce automobilů Škoda Auto, a.s., 

banka Česká spořitelna, a.s. nebo výrobce léků Zentiva, k.s. [1] 

Cílem této bakalářské práce je popsat filosofii KAIZEN včetně jejích vybraných 

metod a technik a vyhodnotit implementaci metody 5S do administrativy společnosti Model 

Obaly a.s. 

Práce je rozdělena do 4 kapitol. V první je nastíněna historie filosofie KAIZEN, 

vysvětlen přínos autora Maasaki Imaiho a popsán zásadní rozdíl v pohledu západního a 

východního managementu na proces a výsledek. Jelikož je filosofie KAIZEN západnímu 

smýšlení vzdálená, je zde také uveden příklad konkrétního užití filosofie KAIZEN v praxi a 

nakonec vymezení pojmu KAIZEN dle M. Imaiho a Z. Frolíka. 
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Druhá kapitola se věnuje popisu vybraných metod a technik se zaměřením na metodu 

5S. Metoda 5S je rozepsána po jednotlivých krocích a je nastíněn jejich obsah. Také je zde 

popsán cyklus PDCA a znázorněna jeho návaznost na metodu 5S. Tato kapitola končí 

vymezením a popsáním dalších často užívaných metod, jako je TQC, TPM, kroužky kvality 

nebo systémy zlepšovacích návrhů. 

Třetí kapitola je zaměřena na společnost Model Obaly a.s. V této kapitole jsou 

uvedeny základní informace o společnosti, nastíněna její historie a otevřeno téma iniciativy 

Model Top Service. Jsou zde popsány jednotlivé úrovně iniciativy s důrazem na úroveň první, 

ve které je modifikována metoda 5S do konkrétních kroků, doporučení a činností. 

V poslední, čtvrté, kapitole je popsáno a hodnoceno konkrétní zavedení metody 5S do 

administrativy společnosti Model Obaly a.s. Je zde popsána metoda hodnocení a vymezeny 

kritéria použitá pro hodnocení. Zpestřením této kapitoly jsou postřehy z realizovaného 

celofiremního auditu zavádění první úrovně iniciativy Model Top Service. Zavedení iniciativy 

Model Top Service Management je v této kapitole provedeno a vyhodnoceno ze dvou 

pohledů. Nejprve z pohledu jednotlivých kroků metody 5S a následně z pohledu předem 

stanovených klíčových ukazatelů výkonů. Tato kapitola je zakončena celkovým 

vyhodnocením implementace metody 5S do administrativy společnosti. 
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2 Význam pojmu KAIZEN 

2.1 Historie KAIZEN 

Říká se, že zázrak zvaný KAIZEN vznikl ve chvíli, kdy Sakichi Toyoda, zakladatel 

společnosti Toyota řekl svému spolupracovníkovi: „Otevři okno, venku nás čeká velký svět“. 

Po 2. světové válce bylo Japonsko v hospodářské krizi. Na celém území této země 

probíhal proces demilitarizace a obnovy hospodářství. V 50. letech, ve kterých bylo Japonsko 

pod okupační správou USA, byli v rámci programu na rozvoj hospodářství do země přivezeni 

američtí experti. Jejich cílem bylo předat americké zkušenosti s managementem, vyvinout 

nové nástroje pro vedení společnosti a pomoci obnovit japonský průmysl. 

Jedním ze základních kamenů filosofie KAIZEN byla práce amerického statistika a 

profesora W. E. Demminga, který se v 50. letech také podílel na rozvoji japonského 

průmyslu. Vytrénoval stovky inženýrů a manažerů v oblastech zvyšování kvality a 

produktivity a představil koncepci Demingova cyklu, který později přepracoval pro místní 

potřeby do cyklu PDCA. 

V 50. letech společnost Toyota implentovala zmíněné cykly do vlastního unikátního 

systému neustálého zlepšování kvality, procesů, kultury společnosti, bezpečnosti a vedení. 

Tento systém, který spočíval v provádění malých kroků zlepšování v cyklech, pak dále 

rozvíjela a zaměřila se například na identifikaci a odstranění plýtvání, známým pod 

japonským termínem Muda. Tím byl vytvořen základ pro filosofii KAIZEN. 

2.2 Maasaki Imai 

Maasaki Imai, narozen roku 1930 v Tokiu je mužem, který má na rozšíření KAIZEN 

největší zásluhu. V roce 1986 představil termín KAIZEN západnímu světu ve své knize. 

Kniha Kaizen: The Key to Japan`s Competitive Success se v krátké době stala bestsellerem a 

byla přeložena do 14ti světových jazyků. KAIZEN se stal horečkou, která zachvátila celý 

svět.  

Představil pro západní svět novou filosofii, v níž sdělení KAIZEN zní stručně asi 

takto: „Dělejme věci lépe, vyrábějme v lepší kvalitě, zdokonalujme i to, co na první pohled 

zdokonalení nepotřebuje, protože pokud to neuděláme, předstihnou nás ti, kdo to dělají.“ [2] 
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Ve své knize se zaměřil více na přístup a kulturu KAIZEN než na konkrétní nástroje. 

Ve srozumitelné podobě představil v 50. letech revoluční myšlenku, podle které se 

kontinuální zlepšování netýká jen koncových pracovníků, ale i středního a top managementu. 

2.3 Pohled KAIZEN na proces a výsledek 

Filosofie a myšlení KAIZEN jsou pro Evropana vzdálené. Západní management je 

orientován na výsledky, kdežto myšlení KAIZEN je zaměřené na proces, jelikož abychom 

dosáhli dokonalejších výsledků, musíme zdokonalit procesy, které k výsledku vedou.  

V západním světě manažeři kontrolují výsledky, které jsou na konci procesu. 

Kvantifikovat kritéria zaměřená na výsledek je často jednoduché, typicky se vztahují k číslům 

o prodeji, nákladech, zisku. Výkon zaměstnanců pak často stimulují metodou cukru a biče. 

Zaměstnanci dostanou cíl, který mají splnit, a management se dále nestará, jakým způsobem 

je cíle dosaženo. Pokud vše funguje, není potřeba systém měnit. Pokud cíle není dosaženo, 

vzniká problém, který může snadno přejít v konflikt.  

Koncepce KAIZEN zdůrazňuje potřebu kontrolovat kromě výsledků i proces, kterým 

jich bylo dosaženo. Vytváří prostředí, ve kterém vedení společnosti podporuje a stimuluje 

úsilí zaměstnanců o zdokonalení výrobního procesu. Kritéria zaměřená na proces vyžadují 

dlouhodobější perspektivu, jelikož se soustřeďují na lidské úsilí a často vyžadují změny 

v chování. Příkladem pro pochopení kritérií zaměřených na proces mohou být kroužky 

kvality. 

Kroužky kvality jsou pravidelná setkání zaměstnanců společnosti, ve kterých 

v sestavených týmech řeší problémy, které se jich přímo týkají. Mohou přicházet s návrhy na 

zlepšení, nejčastěji ve formě úspory času nebo úspory materiálu. Tuto úsporu lze 

kvantifikovat kritérii zaměřenými na výsledek. Další z návrhů se ale mohou týkat zvýšení 

bezpečnosti, přehlednosti pracoviště nebo zlepšení pracovních standardů. Zde je vhodné jejich 

úsilí hodnotit kritérii zaměřenými na proces. 

2.4 Filosofie KAIZEN 

Filosofii KAIZEN srozumitelně ilustruje případ společnosti Nissan Motor, uvedený 

v knize Maasaki Imaiho KAIZEN, Metoda jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu 

v podniku na straně 47. [2] 
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2.4.1 Případ společnosti Nissan Motor 

V sekci výroby karosérií č. 2 ve výrobním závodě Tochigi společnosti Nissan byl 

první svářecí robot zaveden v roce 1973. Během následující dekády dosáhla míra 

automatizace v této sekci 98 % a míra robotizace svářečských činností stoupla na 60 %. Ve 

stejné době byla standardní doba výroby snížena o 60 % a efektivita výroby se zvýšila o 10 až 

20 %.  

Tato zlepšení v produktivitě byla kombinovaným výsledkem zvýšené automatizace a 

různých aktivit KAIZEN, které v té době na pracovišti probíhaly.  

Podle Eiichi Yoshidy, jenž byl kdysi v čele této sekce a nyní je zástupcem generálního 

ředitele technického a kontrolního odděleni céle společnosti, probíhají v této sekci početné 

kampaně KAIZEN. 

Každý rok má svou vlastní kampaň zlepšovacích programů. Kupříkladu v roce 1975 se 

tato kampaň vtipně jmenovala “Seven-up", protože usilovala о zlepšeni v sedmi hlavních 

oblastech: standardní doba výroby, efektivita, náklady, zlepšovací návrhy, záruka jakosti, 

bezpečnost při práci a využití výrobních procesů. Kampaň v roce 1978 nesla název „3-К 1, 2, 

3". 3-K znamenalo kangae (myšlení), kodo (čin) a kaizen, a čísla 1, 2, 3 znamenal postup 

krůček - krok - skok od myšlenky přes čin až k dosaženému zlepšení.  

Zatímco management přijímá rozhodnutí, týkající se velkých investic, jako je 

automatizace a robotizace, kampaně KAIZEN, zahrnující jak management, tak dělníky, se 

zaměřují na malá, nenákladná zlepšení ve způsobu práce.  

Zkrácení standardní doby výroby vždy bylo a je vysoce efektivním způsobem 

zvyšováni produktivity. Ve výrobním závodě Tochigi do této oblasti spadalo využívání 

metody pracovních faktorů a standardizace doslova každého pohybu, který musel dělník při 

vykonávání svých úkolu provést.  

Ve smyslu individuální práce je nejmenší časovou jednotkou, s níž strategie KAIZEN 

pracuje, 1/100 minuty, neboli 0,6 sekundy. Jakýkoli návrh, jenž ušetří alespoň 0,6 sekundy - 

doba, během níž dělník natáhne ruku nebo udělá půlkrok - bere management zcela vážně 

v úvahu.  
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Kromě podpory kroužku kontroly kvality, jenž v závodě působí už delší dobu, začalo 

vedení sekce odměňovat úsilí dělníku v takových oblastech, jako je bezpečnost práce, snížení 

počtu chyb a zmetků a počet zlepšovacích návrhu. 

Pro tento účel existují speciální záznamy, do nichž jsou zaneseny všechny návrhy na 

zlepšení, ať už individuální nebo kolektivní. Tyto záznamy jsou předkládány vedoucím a 

vyhodnocuje je manažer dané sekce. 

Yoshida tvrdí, že většina dělnických návrhů představuje změny, jichž mohou dělnici 

dosáhnout sami. Kupříkladu může dělník navrhnout, aby byla změněna výška regálu na 

nářadí, což by ulehčilo manipulaci s jednotlivými nástroji. O takovýto návrh se může postarat 

příslušná sekce a její šéf skutečně v konkrétním případě rozhodl о tom, aby bylo přineseno 

svářecí zařízení a návrh byl neprodleně zrealizován. V této sekci probíhá KAIZEN neustále 

od doby, kdy byl výrobní proces automatizován a vybaven roboty. 

Norio Kogure, sekční technik, si vzpomíná, co mu jeho šéf řekl hned po nástupu na 

nové místo: „Nedosáhneme žádného pokroku, pokud budeš věci dělat stejným způsobem šest 

měsíců.” 

Standardní provozní postup tak na tomto pracovišti podléhá neustálým změnám a 

vylepšením. Management ale zároveň vede dělníky k tomu, aby standardní operační postup 

přísně dodržovali až do doby, než je změněn. 

Vedení i dělníci každý den nalézají prostor pro zdokonalení. Vše začíná studiem 

způsobů, jakým dělníci provádí své úkoly, aby bylo možné zjistit, zda není možné standardní 

dobu nějak zkrátit o 0,6 sekundy nebo více. Poté se hledají způsoby zlepšení výrobního 

procesu. Někdy se dílčí montáž, jež byla prováděna mimo montážní linku, podaří začlenit do 

této linky a ušetřit tak několik vteřin potřebných pro přemístění jinde kompletovaných dílů do 

montážní linky. Kogure tvrdí, že více než 90 % práce techniků ve výrobním oddělení je 

zaměřeno na nějakou formu KAIZEN.  

Yoshida věří, že prací manažera je navštěvovat jednotlivá pracoviště, podporovat 

dělníky v tom, aby přicházeli s vlastními nápady na zlepšení a mít skutečný zájem o jejich 

návrhy. Rovněž věří, že toto úsilí na základní úrovni stálo v pozadí úspěchu celého závodu, 

kdy se v letech 1980 a 1981 podařilo snížit poruchovost robotů na polovinu.  
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2.5 Význam pojmu KAIZEN dle Maasaku Imaiho a Zbyňka Frolíka 

KAIZEN je pojem zastřešující velmi širokou oblast zahrnující jak pevně dané metody 

a techniky, tak filosofii a přístup k životu. Společným jmenovatelem veškerých částí KAIZEN 

je jedno slovo, a to zdokonalování, jak ilustrují následující definice M. Imai a Z. Frolíka. 

„Podstata pojmu KAIZEN je jednoduchá a jasná: 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.“ [2 str. 23] 

„KAIZEN je jedno z nejfrekventovanějších slov v japonském slovníku. Je to filosofie 

způsobu života, která říká, že zítra musí být lépe než dnes.“ [3 str. 17] 
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3 Vybrané metody a techniky KAIZEN 
Jak již bylo zmíněno, KAIZEN není přesně vymezen. Do filosofie KAIZEN patří 

veškeré metody a techniky, které se drží její hlavní linie, a to zlepšování. Mezi nejčastější a 

nejznámější metody a techniky patří: Total Quality Control, Total Product Maintenance, Just 

In Time, metoda 5S a cyklus PDCA. Ve výrobě často nalezneme uplatněné systémy 

Kanbanových karet, Jidhoka, Warusa-Kagen nebo Poka Yoke. Systémy zlepšovacích návrhů 

a kroužky kvality pak užívají i společnosti, které se filosofií KAIZEN přímo neřídí. Pokud se 

společnost rozhodne pro filosofii KAIZEN, neznamená to, že musí využít veškeré dostupné 

metody a techniky. Řídí se jednotnou filosofií a uplatňuje jen ty metody, které jsou potřebné a 

mají smysl. 

3.1 Metoda 5S 

Metoda 5S je čistícím procesem vhodným pro vytvoření a udržení pořádku na 

pracovišti. V rámci metody 5S je také vytvořen standard, který je základem pro budoucí 

zlepšování na pracovišti, jako je například optimalizace procesů. 

Název metody se odvíjí od japonských slov začínajících na písmeno S: „seiri, seiton, 

seiso, seiketsu, shitsuke“, volně do českého jazyka přeloženo jako „příprava, uspořádání věcí, 

úklid, osobní čistota, disciplína“ [2]. Těchto pět slov také označuje jednotlivé kroky, podle 

kterých se postupuje při aplikaci metody. 

3.1.1 1. S – Seiri 

„Oprosťte se od veškerého, co již nepotřebujete, nechcete nebo nemilujete. Udělejte 

místo, vytvořte prostor.“ [4] 

V českém překladu „úklid“, v anglickém překladu „sorting“. Označuje děj, při kterém 

je pracoviště zbaveno veškerých nepotřebných a přebytečných nástrojů. Po tomto kroku na 

pracovišti zůstanou jen základní, nezbytně nutné nástroje k provedení pracovního úkonu. 

Nepotřebné nástroje, například nářadí v dílně, stroje ve výrobní hale, v administrativě 

kancelářských potřeby a dokumenty jsou uloženy na jiném místě, nebo odstraněny. 

M. Imai první krok zjednodušil na jednoduchou radu: „Oddělte potřebné od 

nepotřebného a vše nepotřebné odstraňte.„ [2] 
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3.1.2 2. S – Seiton 

„Představte si – již žádný čas ztracený hledáním věcí!“ [4] 

Druhý krok, volně přeložený jako „uspořádání věcí“, neboli „set things in order“ 

spočívá ve vytvoření jasného a neměnného místa veškerým nástrojům. Jakmile má každý 

nástroj své pevně dané místo, je pak snadné rozpoznat, že chybí. Také se tímto krokem 

snižuje čas potřebný k vyhledávání. Místa jednotlivých předmětů mohou být označeny 

popisem a ohraničením tak, aby bylo jasné, kam předmět patří. 

3.1.3 3. S – Seiso 

„Zvažte vzhled a pocit – Váš styl.“ [4] 

Třetí krok bývá označován jako „udržování čistoty“ nebo „úklid“, v angličtině „clean 

and shine“. V tomto kroku je udržován pořádek na pracovišti. Veškeré nástroje, které byly 

během pracovní směny přesunuty, jsou vráceny na své pevně dané místo. V dílně stroje, 

v administrativě kancelářská zařízení, jsou vyčištěny. Ve výrobních závodech tento krok úzce 

souvisí s Total Product Maitenance.  

Péčí o jednotlivé nástroje a zařízení je vytvořeno pouto mezi pracovníkem a 

nástrojem, strojem. Pouto za správných podmínek může přerůst v hrdost. 

3.1.4 4. S – Seiketsu 

„Přijměte čistotu za osobní zvyk.“ [4] 

Čtvrtý krok, označovaný jako „osobní čistota“ nebo „standardizace“, v angličtině 

„standardize“ je vázán na vytvoření zvyku. Standardizace vyjasňuje jednotlivé úkony a 

odpovědnosti. V tomto kroku jsou vytvořeny postupy práce, tabulky odpovědností, návody a 

jiné popisy. Díky standardizaci je možné měřit jednotlivé výsledky procesů a provádět 

korekce, vylepšení. 

3.1.5 5. S – Shitsuke 

„Nyní přemýšlejte, co bude dále.“ 

Poslední krok, překládaný jako „disciplína“, v angličtině „sustaining the practice“ 

znamená nejen udržení pořádku a řízení se vytvořenými standardy a postupy, ale také 
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přemýšlení o budoucím postupu. Vytváření návrhů na zlepšení pracovního postupu, vylepšení 

pracovního prostředí. V tomto kroku bývá uplatněn PDCA cyklus, ve kterém je zajištěno 

kontinuální zlepšování. 

3.2 Cyklus PDCA 

Tento cyklus vychází z W. E. Demingovy koncepce neustále rotujícího kola. Deming 

vytvořil tento koncept pro výrobní společnosti, pro zdůraznění propojení výzkumu, projekce, 

výroby a prodeje. Cílem tohoto cyklu bylo dosažení vyšší spokojenosti zákazníka. Aby bylo 

cíle dosaženo, rozdělil činnost podniku na 4 fáze. V první projekce vytvořila plán výroby, ve 

druhé výroba vytvořila podle zadání výrobek, ve třetí prodej získal prodejní čísla a zjistil 

spokojenost zákazníků a ve čtvrté, poslední fázi, jsou případné stížnosti zákazníků 

zapracovány do plánovací fáze tak, aby došlo k nápravě problému. 

Japonští manažeři adaptovali tento cyklus pro potřeby filosofie KAIZEN tak, aby 

mohl být použit univerzálně pro zajištění kontinuálního zlepšování. Tento cyklus je pak 

nazýván cyklem PDCA. Pojmenování vychází z anglických zkratek jednotlivých úkonů, a to 

Plan, Do, Check, Act, do českého jazyka přeloženo jako Naplánuj, Udělej, Zkontroluj, 

Uskutečni. 

Skládá se z následujících fází: 

1. Plan – v této fázi dochází k naplánování činnosti včetně vypracování 

pracovního postupu a kritérií cíle, 

2. Do – provedení naplánovaného úkonu,  

3. Check – kontrola zda bylo cíle dosaženo, zjištění odchylek, 

4. Act – provedení opravných zajištění v případě zjištění odchylky. 

Po ukončení poslední fáze cyklu se děj vrací opět na začátek do fáze plánování a celý 

cyklus se opakuje. 

Při aplikaci cyklu PDCA západním managementem často dochází v posledním kroku, 

Act ke konfliktům, kdy namísto zaměření managementu na proces a hledání opravných 

zajištění, je management zaměřen na výsledek a hledá viníka nesplněného cíle. Pak dochází 

k  zastavení cyklu PDCA anebo jeho nesprávné funkci. 
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3.2.1 Kombinace metody 5S a PDCA 

V posledním kroku 5S - Shitsuke, disciplína, se pracovníci mohou podílet na 

zlepšování běhu firmy podáváním zlepšovacích návrhů. Realizace těchto návrhů podléhá 

cyklu PDCA. V první fázi, naplánuj, jsou vytříděny veškeré zdroje potřebné pro realizaci 

návrhu. V druhé fázi, udělej, je využito stálé uspořádání věcí k efektivní realizaci návrhu. Ve 

třetí fázi, zkontroluj, přichází na řadu kontrola, která má paralelu v čištění. Pokud je vše 

v pořádku, není nutné provádět hluboké čištění. V poslední fázi, uskutečni, jsou poté podle 

čtvrtého kroku, standardizaci, aktualizovány firemní standardy. Nakonec je cyklus PDCA 

završen posledním krokem 5S a to aktualizací zlepšovacího návrhu nebo podáním návrhu 

nového. Soulad cyklu PDCA a metody 5S je znázorněn na Obr. 3.1. [5] 

 

Obr.  3.1 

 

Ve filosofii KAIZEN cyklus PDCA uplatněný spolu s metodou 5S přináší manažerům 

komplexní nástroj pro řízení kontinuálního zlepšování ve firmě. 
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3.3 Total Quality Control 

“Cesty, jimiž se KAIZEN může ubírat, jsou prakticky nekonečné. Nicméně skutečnou 

„dálnicí“ směřující ke KAIZEN je uplatňování absolutní kontroly kvality (TQC – Total 

Quality Control).“ [2]  

Anglický výraz „Total Quality Control“, překládaný do českého jazyka jako 

„Absolutní kontrola kvality“ je jedním z přístupů k implementaci KAIZEN. Zařazení Total 

Quality Control (TQC), mezi metody a techniky není příliš přesné, protože TQC je velmi 

abstraktním pojmem. Nicméně obsahuje jisté přístupy a principy, které určují orientaci firmy. 

Kontrolou kvality je v západním světě označován proces zařazený na konec výrobního cyklu, 

ve kterém se testují parametry výrobku, zda odpovídají zadání. Kontrolou kvality je myšlena 

pouze kontrola kvality výsledného výrobku. Kdežto TQC, v pojetí filosofie KAIZEN, 

znamená plošnou orientaci celé firmy na kvalitu. V tomto pojetí jsou třemi základními 

kameny pro podnikání „hardware“ – stroje a další výrobní zařízení, „software“ – znalosti, 

informace, know-how a „humanware“ – lidské zdroje, lidský potenciál. Absolutní kontrola 

kvality je pak zaměřena na zlepšování kvality lidských zdrojů. Vštěpit kvalitu lidem, znamená 

pomoci jim, aby si byli vědomi všech náležitostí filosofie KAIZEN. V pracovním prostředí 

není nouze jak o funkční, tak více-funkční problémy a lidé potřebují pomoc, aby byli schopni 

tyto problémy identifikovat. Dále musí být školeni ve využívání nástrojů k řešení problémů, 

které identifikovali. Jakmile je nějaký problém vyřešen, výsledek musí být standardizován, 

aby se zabránilo opakování tohoto problému. Účastí v tomto nikdy nekončícím cyklu 

zlepšování a zdokonalování se lidé naučí přemýšlet v termínech KAIZEN a vybuduje se 

v nich disciplína, potřebná pro realizaci KAIZEN na pracovišti. Management může změnit 

firemní kulturu tím, že lidem vštěpí určitou kvalitu, ale lze toho dosáhnout pouze školením 

zaměstnanců a jejich pevným vedením. [2] 

3.4 Total Productive Maintenance 

Tento systém, známý pod zkratkou TPM nebo v českém překladu jako „Absolutní 

údržba výrobních prostředků“, je na rozdíl od TQC zaměřen na maximalizaci efektivity a 

životnosti výrobních zařízení. TPM vytváří systém, ve kterém se zaměstnanci starají 

o přidělené výrobní zařízení. Vytváří prostředí pro údržbu, řešení problémů, zlepšování a další 

činnosti vedoucí k nulové poruchovosti. 
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3.5 Kroužky kvality 

Jednou z činností uplatňovanou jak v TQC, tak i v metodě 5S jsou kroužky kvality. 

Jedná se o neformální, dobrovolné skupinky organizované v rámci firmy. Tyto kroužky si pak 

volí cíle, na jejichž vyřešení následně pracují. Tyto cíle mohou být z rozličných oblastí, jako 

například snižování poruchovosti, zvyšování bezpečnosti, zvýšení produktivity či snížení 

spotřeby. Tyto kroužky byly často zformovány za účelem vzájemného ovlivňování a růstu 

jejich členů. 

Zavedení kroužků kvality pak nemá jen primární efekt ve vyřešení zadaného cíle. 

Nese s sebou i sekundární výhody, mezi které můžeme zařadit možnost seberealizace 

zaměstnanců, výrazné zlepšení morálky, zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením, 

větší sdílení informací v rámci skupiny a posílení vztahů mezi skupinou a vedením. Skupina 

se také udržuje sama a řeší problémy, které by jinak muselo řešit vedení. 

Kroužky kvality svou činnost řídí podle cyklu PDCA. Jejich práce je úzce ovlivňována 

systémem zlepšovacích návrhů, který má společnost, řídící se filosofií KAIZEN, zaveden. 

3.6 Systém zlepšovacích návrhů 

Jedná se o vysoce integrovaný a komplexní systém, skrze který jsou vyhodnocovány a 

komunikovány zlepšovací nápady zaměstnanců. Tento systém musí být transparentní a musí 

poskytovat zaměstnanci zpětnou vazbu. V japonském managementu jsou systémy 

zlepšovacích návrhů zaměřeny na zvyšování motivace zaměstnance skrze spoluúčasti na 

realizaci. Západní management dává naopak přednost ekonomickým a finančním nabídkám. 

Tento systém musí být široce podpořen managementem. Podané návrhy, které jsou 

snadné na realizaci a jejichž efekt se týká primárně zlepšení práce daného zaměstnance, 

bývají obvykle obratem v cyklu PDCA realizovány.  

Jako příklad může posloužit operátor výrobní linky, který ve svém návrhu žádá 

připevnění dalšího krytu na zařízení. Tento kryt nejen, že usměrní padající odpadový materiál, 

ale také mu poslouží jako dočasný odkladný prostor pro jeho pracovní nástroje. Vedoucí dílny 

jeho návrh obratem nechává zrealizovat. Úprava stroje je naplánována, zrealizována, 

zkontrolována a následně jsou aktualizovány standardy pro práci s tímto strojem. 

Sekundárním efektem této úpravy se ukázalo zvýšení bezpečnosti práce se strojem. Dále se 
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také zvýšila motivace operátora stroje, který je na „svou“ úpravu hrdý a rád ji využívá. 

U západní společnosti, která nemá implementovanou filosofii KAIZEN, by tento příklad měl 

jinou podobu. Vedení by v něm požadovalo kvůli zvýšení bezpečnosti úpravu zařízení na 

výrobu. Operátorovi je úprava předána jako mandatorní a s ní mu vzniká povinnost seznámit 

se a řídit se aktualizovanými pracovními postupy. Zde hrozí riziko konfliktu a změna 

k lepšímu zde nemá motivační efekt. 

Zavedení systému zlepšovacích návrhů je činností dlouhodobého charakteru. Dle 

Kenjiro Yamada, ředitele Japonské asociace pro lidské vztahy, je nutné, aby systém prošel 

třemi stádii. V prvním stádiu by měl management udělat vše pro to, aby zaměstnancům 

pomohl s vypracováním zlepšovacích návrhů, jakkoli primitivních, pro zlepšení jejich pocitu 

z práce a atmosféry na pracovišti. Zaměstnancům to pomůže lépe se podívat na způsob, jakým 

dělají svou práci. Ve druhém stádiu by měl management klást důraz na vzdělávání 

zaměstnanců, aby mohli přicházet s lepšími zlepšovacími návrhy. Zaměstnanci by tedy měli 

být vybaveni k tomu, aby dokázali analyzovat problémy a pracovní prostředí. A to vyžaduje 

vzdělání. Až ve třetím stádiu, kdy už jsou zaměstnanci znalostně připraveni a projevili svůj 

zájem, by se měl management zabývat ekonomickým přínosem zlepšovacích návrhů. 

Zavedení systému zlepšovacích návrhů je podle něj činností v termínech minimálně pěti až 

deseti let. [6 str. 277] 

3.7 Jidohka 

Slovo Jidohka, do anglického jazyka překládané jako „autonomation“, do českého 

jako autonematizace, je termínem vytvořeným speciálně pro označení vlastností výrobního 

procesu, kdy jsou výrobní stroje navrženy tak, aby se automaticky zastavily při detekci 

vyrobeného vadného dílu. Tento systém vyvinula a jako první použila společnost Toyota. 

Vychází z ekonomického propočtu, ve kterém se zjednodušeně ukázalo řešení zpětné 

reklamace celého vozidla nákladnější, než zastavení výrobní linky. Díky zavedení 

systému Jidhoka byl také vytvořen velký tlak na nízkou chybovost výroby, který v čase 

společnost Toyota dokázala zvládnout. [3] 

3.8 Poka Yoke 

Jedná se o techniku prevence lidských chyb užívanou v systému Jidhoka. Tato 

technika je založena na mechanickém nebo elektronickém opatření, které nedovolí udělat 
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pracovníkovi chybu. Opatření jsou založena na respektu k inteligenci člověka. Skrze ně 

pracovník nemusí přemýšlet nad rutinními činnostmi a má více prostoru věnovat se 

činnostem, které přinášejí větší přidanou hodnotu. 

Technika Poka-yoke byla prvně užívána 

v automobilovém průmyslu společností Toytoa. 

V 90. letech se rozšířila i do dalších výrobních 

procesů. V dnešní době ji najdeme nejen zde, ale 

mnohdy i v aplikacích týkajících se samotného 

uživatele výrobku. Příkladem může být vložení 

SIM karty do mobilního telefonu, které je 

podmíněné nasměrováním karty podle jejího 

zkoseného rohu do patřičně tvarovaného pouzdra 

v telefonu, viz Obr. 3.2. [7] 

3.9 Warusa-kagen 

Jedná se o pojem označující věci, které prozatím nepředstavují problém, ale 

v budoucnu by představovat mohly. Tato technika je často užívaná v TQC. Věci označené 

jako Warusa-kagen jsou vhodným podnětem pro zdokonalování ať již v kroužcích kvality, 

nebo skrze systém zlepšovacích návrhů. Často bývá tato technika výchozím bodem při 

vzdělávání zaměstnanců. 

  

Obr.  3.2 
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4 Management služeb společnosti Model 
Implementace filosofie KAIZEN není krátkodobou záležitostí. Jedněmi z podmínek 

úspěšné implementace je ztotožnění zaměstnanců s filosofií a plné přesvědčení majitelů 

společnosti, že se KAIZEN dlouhodobě vyplatí [2]. Splnění těchto podmínek vyžaduje 

profesionální přístup týmů zodpovědných za implementaci filosofie a čas potřebný pro 

osvojení filosofie zaměstnanci. 

Z toho hlediska je pro mne, studenta bakalářského studia, nevhodné pokusit se 

o zavedení filosofie KAIZEN do vybrané společnosti vlastními silami. Lepší variantou je být 

přítomen při zavádění KAIZEN, sledovat postup zavádění a nakonec změřit výsledek 

zavedených změn. Na doporučení vedoucího mé bakalářské práce, Mgr. Kovácse Jana, Ph.D., 

jsem kontaktoval společnost Model Obaly a.s. a po úvodním pohovoru mi bylo dovoleno 

založit mou bakalářskou práci na praxi v jejich společnosti. Výrobní závod v Opavě, po vzoru 

mateřské společnosti a ostatních výrobních závodů, od roku 2011 zavádí KAIZEN v celé šíři 

do výroby i administrativy. 

4.1 Popis společnosti Model Obaly a.s. 

„Naše společnost nabízí inteligentní, moderní a účelné obaly vyráběné z lepenky a 

vlnité lepenky doplněné o balíček odpovídajících služeb.“ [8] 

Daniel Model, CEO Model-Gruppe 

 

Společnost Model Obaly a.s. spadá do skupiny holdingové společnosti Model Holding 

AG. V této skupině 100 % akcií vlastní rodina Model. Společnost má více než 130ti letou 

historii, jenž sahá až do roku 1882. V tomto roce Louis Model založil malou manufakturu na 

výrobu ruční lepenky v Ermatingenu ve Švýcarsku. Úspěšný rozvoj společnosti nastal v roce 

1963, kdy byl uveden do provozu první poloautomatizovaný stroj na výrobu vlnité lepenky. 

Díky němu a úspěšnému managementu se společnost začala rychle rozšiřovat. 

V nadcházejících letech dochází ke skoupení okolních společností podobného zaměření 

nejprve ve Švýcarsku a později i v České republice. Výrobní závod, na jehož činnost je 

zaměřená má bakalářská práce, byl odkoupen v roce 1992 a nyní je znám jako Model Obaly, 

Opava, CZ. [9] 
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4.2 Základní údaje o skupině Model 

Logo:  

Sídlo Model Obaly a.s.: Těšínská 2675/102, Opava, 746 01 

Předmět činnosti: Vývoj, výroba a prodej vlnité lepenky, kartonáže 

z vlnitých a hladkých lepenek, transportních a 

spotřebitelských obalů. 

 

Celkový obrat skupiny Model: 13,7 miliard Kč 

Počet výrobních závodů: 11 

Počet výrobních závodů v ČR: 4 (Hostinné, Moravské Budějovice, Nymburk, 

Opava) 

 

Počet zaměstnanců v ČR: 1 290 

Počet zaměstnanců ve výrobním 

závodě Opava: 

280 

Tab. 4.1 

Zdroje uvedené v tabulce číslo 4.1. byly čerpány z internetové prezentace společnosti. 

[8] 

4.3 KAIZEN ve skupině Model 

V roce 2010 se skupina model rozhodla ve všech svých závodech spustit iniciativu 

„Model Top“. Tato iniciativa vychází z principů filosofie KAIZEN a jejím cílem je neustále 

rozvíjet veškeré podnikové procesy. Důvod k zavedení iniciativy KAIZEN byl prostý. 

Skupina Model se v průběhu své 128leté historie nepřetržitě měnila. Z prosté manufaktury 

dokázala vyrůst v nadnárodního dodavatele inteligentních obalových řešení z vlnité a hladké 

lepenky. Vývoj trhu, rozvoj technologií a myšlení majitelů na vzdálenější budoucnost, to byly 

zdroje energie tohoto podniku. Proces změn však pokračuje. Svět hospodářství není stejný 

jako ten před pěti nebo deseti lety. Proto je nutné přijímat nové způsoby myšlení a cesty 
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podnikání. Filosofie KAIZEN je jednou z cest, skrze kterou by vše, co společnost dělá, mělo 

světovou úroveň. Aby dokázala ještě lépe a rychleji přistoupit na požadavky zákazníků a aby i 

v budoucnu byla svým zákazníkům, dodavatelům a spolupracovníkům dlouhodobým a 

spolehlivým partnerem. [10]  

4.4 Model Top Initiative 

 

Obr.  4.1 

Na obrázku 4.1 vidíme schéma Model Top Initiative. Základem iniciativy „Model 

Top“ je Model Top Basics 5S. Jedná se o zavedení metody 5S v upravené formě přesně pro 

potřeby společnosti Model. Metoda 5S úzce navazuje na standardizaci, vizuální management. 

Jakmile bude pracovní prostředí a v něm probíhající procesy standardizovány, je možné 

přikročit k dalšímu kroku, a to zavádění Absolutní kontroly kvality (TQM), Absolutní údržby 

výrobních prostředků (TPM), Totální řízení toku (TFM) a Absolutní kontrolu služeb (TSM). 

V rámci zavádění iniciativy Model Top je také kladen důraz postupnou proměnu firemní 

kultury a hodnot. 
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V konkrétním podání je v TFM  řešena optimalizace doby zpracování zakázek, skladů 

materiálu, zásobování a logistika dopravy. TPM je zaměřeno na optimalizaci doby pro 

přípravu nástrojů, odstávek a realizace preventivní údržby prostřednictvím standardů servisu a 

čištění. TQM se specializuje na zlepšování kvality výrobků na všech úrovních, snižování 

počtu interních reklamací a snižování nákladů na chyby. 

Cílem TSM je zvýšení účinnosti a kvality administrativních procesů. Tento systémový 

prvek je zaměřen na odstranění nepotřebného a redukci plýtvání, jako například redukci doby 

hledání, ergonomické uspořádání pracoviště, práci se standardy. Očekávaný efekt je pak ve 

zkrácení doby vyhledávání, úspora místa i zvýšení estetické hodnoty pracovního prostředí. 

[10] 

4.4.1 Top Service Management na úrovni 1 

V první úrovni je zaváděna do administrativy metoda 5S, která je ve společnosti 

Model charakterizována následujícími kroky, doporučeními a činnostmi. 

4.4.1.1 1. S: Systematické třídění 

• Pracoviště je oprostěno od nepotřebných a nepoužívaných pracovních 

prostředků, materiálu a zařízení, od zastaralých informací.  

• Elektronický archiv je zbaven nepotřebných a zastaralých informací. 

4.4.1.2 2. S: Pořádek 

• Pracoviště jsou uspořádána tak, aby umožňovala optimální a účinný průběh 

procesů. 

• Potřebné pracovní prostředky, materiály, zařízení a potřebná elektronická 

data jsou uspořádány, resp. strukturovány tak, aby byl umožněn optimální a 

účinný průběh procesů. 

• Kancelářské pomůcky mají své definované místo a lze rozpoznat, kdy chybí 

předměty. 

4.4.1.3 3. S: Udržování čistoty 

• Standard čištění garantuje, že pracovní prostředí, kancelářské přístroje a 

pracovní prostředky budou prosté nečistot. 
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• Standard čištění je definován, zdokumentován a komunikován (co, jakými 

pomocnými prostředky a v jakém intervalu bude kým čištěno). 

• Pokud čištění osobních předmětů jako např. telefonu, klávesnice budou 

provádět zaměstnanci, je třeba pracovní pomůcky, jichž je k tomu zapotřebí, 

skladovat tak, aby byly snadno dostupné. 

4.4.1.4 4. S: Standardizace 

• Implementace prvních standardů. 

• Úprava zastupování při nepřítomnosti a během servisních dob je 

definována. 

• Organizační odpovědnosti v rámci týmu jsou upraveny. 

• Pořadače jsou popisovány podle jednotného standardu platného pro 

příslušný tým (popisování vychází z koncernového standardu). 

• Elektronická archivace dat je prováděna podle systematického a jednotného 

standardu platného pro příslušný tým. 

• Existují zkrácené popisy (One-Point-Lessons) kancelářských přístrojů (např. 

skener, multifunkční přístroje, projektor). 

• Zásobování důležitým spotřebním materiálem (např. papír, náplně do 

tiskáren, psací potřeby) je řízeno vizuálně (např. pomocí systému semafor 

nebo kanbanové karty). 

• Elektrické kancelářské přístroje jsou jednoznačně označeny pro svou 

identifikaci. 

• Společně používané skříně a zásuvky jsou označeny tak, aby byl jejich 

obsah patrný zvenčí. 

• Existují bezpečnostní standardy a standardy na ochranu životních prostředí 

k následujícím tématům: třídění odpadu, stabilita skříní a regálů, odstranění 

nebezpečí klopýtnutí, elektrické kabelové rozvody a přípojky, značení 

únikových cest. 

4.4.1.5 5. S: Sebedisciplína a neustálé zlepšování 

• Je zaveden systém registrace a vizualizace závad (např. seznam opatření). 

• Je zaveden proces systematického zlepšování standardů (např. periodické 

porady, expertní tým). 
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• Je zaveden interní firemní proces periodických kontrol standardu 5S, resp. 

standardu Model Top Service Management (např. periodické audity). 

o Tento proces auditu obsahuje prvek „sebe-auditu“ a „cizího auditu“. 

o Audity provádějí vyškolení interní auditoři. 

o Výsledky auditu se vizualizují na nástěnce (Teamboard) 

o Pracovníci, jichž se standardy Model Top Service Management 

dotýkají, jsou školeni o základech Model Top Service Management. 

4.4.2 Top Service Management na úrovni 2 

Druhá úroveň je zaměřená na aktualizaci vytvořených standardů podle definice, 

standardu jako nejlepšího, nejjednoduššího a nejbezpečnějšího způsobu jak něco dělat. 

Vytvořené standardy jsou pak implementovány do oblastí archivace, pracovních porad, 

spotřeby materiálu, elektronické komunikace, bezpečnosti, servisu, služeb a průběhu procesů 

na rozhraní. Rozhraními jsou chápána předávací místa mezi jednotlivými odděleními v 

určitém procesu. 

4.4.3 Top Service Management na úrovni 3 

Nutnou podmínkou pro implementaci úrovně 3 je plně zvládnutá standardizace. V této 

úrovni jsou popsány, zdokumentovány a komunikovány relevantní administrativní procesy. 

Jsou stanoveny cíle, indikátory efektivity a dosažení cíle je vizualizováno. 

4.4.4 Top Service Management na úrovni 4 

V poslední úrovni, ve které se předpokládá, že je pracoviště standardizováno, procesy 

popsány a jsou stanovena kritéria pro sledování procesů, nastává hodnocení a zlepšování běhu 

procesů podle již zmíněného cyklu PDCA. Jsou představeny a zavedeny týmy včetně jejich 

cílů, výkonnostních indikátorů, standardů a pravomocí. 

V tomto kroku se od týmu předpokládá dosažení určitého výkonu a jeho následné 

zlepšování v rámci filosofie KAIZEN. 

5 Zavedení 5S do administrativy společnosti Model Opava a.s. 
Zavedení KAIZEN do výrobního závodu v Opavě bylo realizováno skrze organizační 

týmy, kdy mateřská společnost a expertní týmy na realizaci jednotlivých kroků 
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spolupracovaly s koordinačním týmem ve výrobním závodě. Koordinační tým pak přímo 

působil na liniový management, ten pak na samotné zaměstnance. 

Z oblasti administrativy byl KAIZEN zaváděn do oddělení obchodu, nákupu, účtárny, 

plánování nákupu a logistiky a do personálního oddělení. Implementace první části, 

metody 5S, probíhala pod vedením koordinačního týmu od poloviny roku 2011. Všichni 

zaměstnanci na daných odděleních absolvovali několik úvodních přednášek a zaškolení do 

filosofie KAIZEN. Školení byla zaměřena druhově na 5 oblastí, školení probíhala jednou za 

30 dní. V průběhu roku zaměstnanci postupovali podle iniciativy Model Top Service 

Management na úrovni 1 a podle ní naplňovali jednotlivé kroky. 

5.1 Konkrétní provedené kroky 5S 

Naplňování jednotlivých kroků bylo prováděno samotnými zaměstnanci pod vedením 

koordinačního týmu. Sami zaměstnanci pak v průběhu implementace iniciativy přicházeli 

s nápady jak realizovat jednotlivé kroky, které po nich byly požadovány. Koordinační tým 

pak dohlížel, aby se realizace jednotlivých kroků držela linie iniciativy Model Top Service 

Management a pomáhal řešit neshody a nejasnosti. 

5.1.1 1. S: Systematické třídění 

Tento krok je v podání iniciativy Model Top Service Management prakticky totožný 

s jeho variantou podle M. Imaiho. Zaměstnanci prošli své pracoviště a odstranili vše 

nepotřebné. Často byly odebírány osobní předměty, dále pak nepoužívané a neaktuální 

materiály, které zabíraly místo na pracovním stole. 
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Na Obr. 5.1 je zdokumentován stav před vytřízením pracoviště od nepotřebných 

prostředků. Tento stav můžeme dát do kontrastu s výsledným stavem viditelným na obr. 5.2. 

5.1.2 2. S: Pořádek 

V tomto kroku bych vyzdvihnul provedené přeuspořádání skříněk a šanonů v nich. 

Před přesunem se stávalo, že materiály, se kterými zaměstnanec pracoval, se nacházely 

u pracoviště jeho kolegy. Pokud v nich pak bylo potřeba vyhledávat, byl zaměstnanec nucen 

jít zbytečnou vzdálenost navíc a ještě pak případně i vyrušit kolegu. Po přeuspořádání má 

každý zaměstnanec aktuální materiály poblíž, pro vyzvednutí většiny z nich není potřeba 

vstávat ze židle. Na obr. 5.3 je fotografie přeuspořádané skříně, ve které jsou veškeré šanony 

jednotně označeny. 

 

Obr.  5.3 

Obr.  5.1 Obr.  5.2 
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Dále byla vytvořena jednotná podoba pracoviště, která zahrnuje seznam a rozmístění 

všech pracovních nástrojů zaměstnance. Jednotlivá pracoviště uspořádána do této podoby byla 

vyfotografována a fotka umístěna na pracoviště. Výsledná podoba je takto jasně 

vizualizována a zaměstnanec nyní může případný nesoulad snadno rozeznat. 

 

Obr.  5.4 

Každý pracovní nástroj má své pevně dané a vyznačené místo a proto je snadné 

rozpoznat, zda chybí. Viz obr 5.4. 

5.1.3 3. S: Udržování čistoty 

Byl vytvořen rozpis a komunikován standard čištění. Do každého oddělení byly 

zajištěny čistící pomůcky. Konkrétní uplatnění standardu čištění můžeme nalézt v kuchyňce 

obchodního oddělení. Každý z přístrojů čítajících mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici 

nebo kávovar má jasně stanovaný interval čištění i osobu, která se o něj starala. Stejně tak 

byly definovány činnosti a lidé pro údržbu interiérů a společných kancelářských zařízení. 

Na obrázku 5.5 je vidět uklizená skříň 

sloužící pro uskladnění kuchyňského nádobí. 

Za pozornost stojí i fotografie správného 

uspořádání obsahu skříně připevněná na 

pravá dvířka. 

  

Obr.  5.5 
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5.1.4 4. S: Standardizace 

V tomto kroku byly podle vysvětleného vzoru vytvořeny jednotlivými odděleními 

standardy, které následně ovlivňují každodenní dění v kanceláři. Byly vytvořeny matice 

odpovědností a zastupování. Byl vytvořen standard práce s elektronickými daty a jejich 

archivace. Veškeré skříně jsou popsány tak, aby bylo zřejmé, co se v nich nachází. Kabely 

vedoucí k elektrickým zařízením byly svázány dohromady a uloženy do lišt, aby se předešlo 

klopýtnutí a úrazům. 

 Do standardů z kategorie Warusa-kagen (viz 3.9 

Warusa-kagen) by mohlo být zařazeno vytvoření 

zkrácených jednostránkových popisů a návodů pro 

kancelářská zařízení. Tyto návody pak najdou uplatnění 

např. v jednacích místnostech, jichž je v budovách 

výrobního závodu Model v Opavě několik a mají různé 

vybavení. V každé místnosti pak nalezneme popis 

jednotlivých kabelů (video, audio, přístup k napájení) a 

jednoduchý návod na zprovoznění dataprojektoru. Na 

obr. 5.6. je znázorněn jednostránkový návod na obsluhu 

laminovacího stroje HeatSeal H212. Stejně tak byl 

vytvořen i jednostránkový návod na uvedení kávovaru do 

výchozího stavu v případě poruchy. Ukázalo se totiž, že 

zaměstnanci umí s kávovarem pracovat a čistit jej, ale v případě poruchy nedokázali provést 

základní postup jeho opravy.  

Celofiremním standardem, který byl 

aplikován na veškerá pracoviště, tedy nejen 

v administrativě, je řízení spotřeby papíru skrze 

vizuální systém semaforu. V tomto systému je 

na zásobník papíru připevněn trojbarevný pásek 

signalizující míru potřeby doplnění zásob 

papíru. Tento pásek se skládá ze tří 

horizontálních proužků, viz Obr. 5.7. Vrchní 

část má zelenou barvu a signalizuje hladinu, do 

které se papír zásobníku doplňuje. Prostřední část má oranžovou barvu, ve které je možné bez 

Obr.  5.6 

Obr.  5.7 
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přerušení ze zásobníku papír čerpat. Spodní část má pak barvu červenou. Jakmile je hladina 

papíru nižší než červený proužek, zažádá zaměstnanec o další papír a doplní jej do úrovně 

zelené hladiny. Tento systém je obecně zaváděn na veškerá pracoviště, nicméně jeho 

konkrétní podobu si podle potřeb volí zaměstnanci sami. 

5.1.5 5S: Sebedisciplína a neustálé zlepšování 

Na jednotlivá pracoviště byl zaveden systém vizualizace nedokončení červenou 

kartou. Pokud si zaměstnanci byli vědomi nedokončených úprav pro splnění jednotlivých 

kroků metody 5S, jako například neuklizené pracoviště nemocného pracovníka, nechali jeho 

pracoviště označit červenou kartou. Tak dávali najevo, že nestandardní stav není chybou. 

Zároveň se takto zavazovali k nápravě v nejbližším možném domluveném termínu.  

Jednotlivým oddělením byl také 

vytvořen prostor pro tvorbu vlastních 

standardů. Pro příklad, v obchodním oddělení 

se ukázalo jako problémové udržení pořádku 

na pracovišti obchodních zástupců. Obchodní 

zástupci na svých jednáních získávali mnohdy 

rozměrné vzorky obalů, které pak později 

předávali laboratořím na analýzu. Kancelář 

však nebyla na uskladnění těchto materiálů 

projektována. Řešením se ukázalo vytvoření 

standardu variabilního odkládacího prostoru. Získané vzorky byly podle potřeby uskladněny 

na zemi nebo na stole ve volných částech kanceláře, jejich prostor ohraničen a označen, viz 

obr. 5.8. Takto se pak vzorky nejevily jako nepořádek a dalo se v nich snadno orientovat. 

Následně byl v oddělení vytvořen podle cyklu PDCA příslušný standard. 

  

Obr.  5.8 
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5.2 Audit zavádění KAIZEN ve výrobním závodu Model Opava a.s. 

Vedoucí mé bakalářské práce, Mgr. Jan Kovács, Ph.D., je certifikovaným trenérem 

KAIZEN a auditorem pro zavádění iniciativy Model Top Service Management. Během 

zavádění metody 5S jsem byl přizván ke spoluúčasti na auditu. V jeho rámci jsem měl 

možnost vidět zavádění KAIZEN nejen v administrativě, ale v celé šíři společnosti. Pro 

akademické účely bych zde rád uvedl několik postřehů souvisejících se zaváděním 5S do 

administrativy, které jsem během auditu získal. 

5.2.1 KAIZEN mezi zaměstnanci 

Velmi kladně hodnotím možnost seberealizace v proudu implementace iniciativy. 

Zavádění iniciativy nesmí omezit nebo dokonce ochromit provoz výrobního závodu. Dílčí cíle 

zavádění iniciativy musí být splněny v řádných termínech, jednotlivé fáze zavádění podléhají 

auditům. Přes to všechno zde bylo vytvořeno prostředí, ve kterém zaměstnanci sami 

přicházejí s nápady na zlepšení a tyto nápady jsou realizovány. Není nyní nutné hodnotit 

kvalitu navrhovaných nápadů. S odvoláním na metodu systému zlepšovacích nápadů, 

uvedeném v druhé kapitole, jsou nyní ve společnosti podporovány veškeré zlepšovací nápady. 

Doprovodným cílem je zlepšení pocitu z práce a atmosféry na pracovišti. Podle osobních 

rozhovorů s vedoucími pracovníky mi bylo potvrzeno, že zaměstnanci, kteří byli vůči 

KAIZEN nejvíce kritičtí jsou na své zlepšení nejvíce hrdí.  

Dále byly na pracovišti díky zavádění iniciativy provedeny změny, které by se jinak 

těžko prosazovaly. Například v oddělení logistiky byl problém se shromažďováním papíru, 

který se z provozních důvodů brzy po vytištění stával nepotřebným. V této místnosti byla také 

nevhodně řešena kuchyň, která díky atypickým rozměrům zabírala cenný prostor v kanceláři. 

Oba problémy se podařilo vyřešit zařízením kuchyňské skříně na míru. Podle zaměstnanců 

nyní kuchyň vypadá mnohem lépe a navíc plní i skladovací funkci.  

5.2.2 Chyby při zavádění iniciativy 

Zvýšení motivace na pracovišti a zlepšení atmosféry je jistě pro podnik výhodné. 

Nicméně negativem vyplývajícím z možnosti seberealizace je možná ztráta kontroly nad 

prováděnými činnostmi. 

Při zavádění řízení spotřeby papíru vizuálním semaforem jsme při auditu například 

zjistili, že zásobník je sice označen semaforem, ale za prvním zásobníkem byl schován další, 
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neoficiální, zásobník, ze kterého se při nedostatku papíru také čerpalo. Na daném pracovišti 

byla velká provozní spotřeba papíru a zaměstnanci vytvořený malý semafor nestačil. V tomto 

případě došlo k nedostatečné komunikaci způsobu řízení spotřeby papíru systémem semaforu. 

Řešením a standardizací situace bylo zavedení většího semaforu. Nyní probíhá doplňování 

papíru systematicky, správně. 

Pro odhalení a nápravu jiných chyb jsou při zavádění KAIZEN nutné pravidelné 

audity. Společnost Model Obaly a.s. má provádění pravidelných auditů zakotveno v iniciativě 

Model Top Service Management na úrovni 1. 

5.3 Vyhodnocení implementace 5S do administrativy 

Pro vyhodnocení úspěšnosti zavedení 5S do administrativy jsem zvolil metodu 

dotazníkového šetření. Jednotlivé otázky, položené v rámci šetření, byly zaměřeny podle 

zvolených klíčových ukazatelů výkonu (KPI) s ohledem na prováděné činnosti v rámci 

iniciativy Model Top Service Management. 

Zaměstnanci administrativy pracují primárně s informacemi. Výsledkem zvýšení 

efektivity je pak v kancelářích nárůst kvality informací nebo zvýšení množství 

zpracovávaných informací. Faktory, u kterých je očekávána změna, je úspora prostoru, změna 

reakčního času pro provedení úkonu, zrychlení úkonu, spotřeba materiálu, přehlednost a 

estetika. 

5.3.1 Vybrané klíčové ukazatele výkonu 

Důsledek zavedení metody 5S do administrace je možné změřit pomocí klíčových 

ukazatelů výkonu. Níže jsou uvedeny vybrané ukazatele spolu s navázáním na jednotlivé 

kroky metody 5S a měrnou jednotkou. Pokud měrná jednotka není explicitně uvedena, jedná 

se o subjektivní odhad změny uváděný v procentech. 

5.3.1.1 Úspora prostoru 

Úspora může být jak ve fyzickém prostoru na pracovišti, tak ve virtuálním prostoru 

v počítači zaměstnance. Úspory prostoru je dosaženo hlavně v prvním a druhém kroku 

metody 5S. Úspora prostoru je v dotazníku měřena buď metry čtverečními, nebo megabajty 

dat. 
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5.3.1.2 Zkrácení reakčního času 

Jedná se o relativní zkrácení doby potřebné pro zahájení pracovního úkonu. Této 

úspory je dosaženo v druhém a čtvrtém kroku metody 5S. Konkrétně urovnáním pracoviště 

tak, aby bylo vhodné pro optimální běh pracovních procesu, standardizací pracovního 

prostředí a označením užívaných skříní. Úspora je vyjádřena v procentech relativně 

k předchozímu stavu. 

5.3.1.3 Zrychlení úkonu 

Zhodnocení relativního zrychlení požadovaného úkonu. Zrychlení je dosaženo 

podobně jako u zkrácení reakčního času ve druhém a čtvrtém kroku, a to označením 

pracovních nástrojů a prostředků. Zrychlení je vyjádřeno v procentech relativní změny. 

5.3.1.4 Zrychlení vyhledávání 

Činnost vyhledávání je základní součásti provedení úkonu. Stejně jako zrychlení 

úkonu předpokládáme zrychlení vyhledávání provedením úkonů náležících druhému a 

čtvrtému kroku metody 5S. Dotazované je relativní srovnání se stavem předchozím. 

5.3.1.5 Úspora času 

Úspora času souvisí s posledním, pátým krokem metody 5S. Většina činností 

prováděných v rámci systému zlepšovacích nápadů v administrativě by měla mít za výsledek 

úsporu času nebo nákladů. 

5.3.1.6 Přehlednost 

Pod tímto pojmem shrnuji předpoklady pro optimální běh pracovních procesů. 

Přehlednost je zajištěna činnostmi prováděnými ve všech krocích metody 5S. A to nejen 

vytříděním a urovnáním pracovních nástrojů, ale také jejich označením a zavedením 

vizualizačních systémů. Čistící procesy prováděné ve třetím kroku metody 5S také přispívají 

ke zvýšení přehlednosti. 

5.3.1.7 Rozpoznání chybějících předmětů 

Jedná se o ukazatel vázající se na definování pracovního prostředí v druhém kroku 

metody 5S. Pouze pokud zaměstnanec má veškeré potřebné pomůcky, může vykonávat svou 

práci efektivně. 
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5.3.1.8 Spotřeba papíru 

Na úrovni celé společnosti je zavedeno systematické řízení zásobování papírem. Tento 

ukazatel pak hodnotí relativní úsporu spotřeby papíru. Ukazatel je vázán na druhý a čtvrtý 

krok metody 5S. 

5.3.1.9 Čistota 

Zaměstnanci hodnotí změnu čistoty pracovního prostředí díky zavedení 

naplánovaných procesů čistění ve třetím kroku metody 5S. Změna čistoty se primárně týká 

společného vybavení a pracovních prostředků. 

5.3.1.10 Prašnost 

Zaměstnanci hodnotí změnu prašnosti pracovního prostředí. Změna je také důsledkem 

zavedení třetího kroku metody 5S. V rámci tohoto kroku je naplánovaná i očista skříní a 

dalšího nábytku. 

5.3.1.11 Estetika 

Jedná se o subjektivní ukazatel celkové změny pracovního prostředí. Změna se dostaví 

v druhém a třetím kroku metody 5S. Stejně jako v předešlých ukazatelích i zde nás zajímá 

subjektivní hodnocení. Estetika pak přispívá ke zlepšení pracovní atmosféry. 
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5.3.2 Tabulka rozvržení 5S do výkonu, KPI a navázání otázek 

5S Výkon KPI Otázka 

1. S Vytřídit Úklid pracoviště, odebrání 

nepotřebných nebo 

zastaralých pracovních 

prostředků. 

Úspora prostoru 

[m2] 

Odebrali jste na svém 

pracovišti nepotřebné nebo 

zastaralé pracovní 

prostředky? 

Jaký to podle vás mělo 

dopad? 

Kolik m2 pracovního 

prostoru jste takto uspořili? 

Úklid v počítači, odebrání 

nepotřebných nebo 

zastaralých informací. 

Úspora prostoru 

[MB] 

Zvětšil se vám pracovní 

prostor v počítači po úklidu 

pracovních dat? 

Zrychlil se vám počítač po 

úklidu pracovních dat?  

2. S Urovnat Uspořádání pracoviště pro 

optimální a účinný průběh 

procesu. 

Zkrácení reakčního 

času  

Zkrátil se vám po uspořádání 

pracoviště reakční čas 

u jednotlivých úkolů? 

Zrychlení  Provádíte po úklidu 

pracoviště úkony rychleji? 

Pokud ano, o kolik % 

subjektivně hodnotíte 

zrychlení? 

Přehlednost, 

ergonomie,  

zbytečné pohyby 

Zvýšila se po uspořádání 

pracovních pomůcek 

přehlednost na pracovišti? 

Projevilo se zavedení 

variabilního odkládacího 

prostoru na pracovišti? 

Pokud ano, jak? 

Pracovní prostředky mají 

své definované místo, lze 

rozpoznat, kdy chybí. 

Chybějící předměty Myslíte, že je po úklidu 

možné snadno identifikovat 

chybějící pracovní 
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pomůcky? 

Nakolik je rozpoznání 

chybějících pomůcek snazší? 

3. S Vyčistit Vytvoření standardu 

čištění 

Čistota Zvýšila se čistota vašeho 

pracoviště za posledního půl 

roku? 

Prašnost Snížila se za posledního půl 

roku prašnost na pracovišti? 

Pokud ano, o kolik % 

hodnotíte subjektivně 

změnu? 

Estetika Změnil se vzhled kanceláře 

za posledního půl roku? Jak 

změnu subjektivně 

hodnotíte? 

4. S 

Standardizovat 

Vytvoření tabulky 

zastupitelnosti 

Zastupitelnost Jak hodnotíte vytvoření 

tabulky zastupitelnosti? 

Označení pořadačů a 

přístrojů 

Přehlednost, 

zrychlení 

vyhledávání 

Jak hodnotíte zavedení 

označení pořadačů a 

přístrojů na pracovišti? 

Vytvoření zkrácených 

popisů kancelářských 

přístrojů 

Zrychlení Jak vnímáte vytvoření 

jednostránkových návodů? 

Využili jste tyto popisy? 

Vizuální řízení spotřeby 

papíru „Semaforem“ 

Spotřeba papíru Jak hodnotíte zavedení 

„semaforu“ pro řízení 

spotřeby papíru? 

Myslíte, že došlo ke 

snížení spotřeby papíru? 

Označení společně 

využívaných skříní tak, 

aby byl jejich obsah 

patrný zvenčí 

Zrychlení, 

přehlednost, 

zkrácení reakčního 

času 

Jaké jsou podle vás důsledky 

zavedení jednotného 

označení společných? skříní 

tak, aby byl jejich obsah 

patrný i zvenčí? 
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5. S Naplánovat Zavedení systému 

registrace a vizualizace 

závad 

Přehlednost Máte zaveden systém 

registrace a vizualizace 

závad? Jak jej hodnotíte? 

Jak hodnotíte systém 

červených karet? 

Zavedení procesu 

systematického 

zlepšování – periodické 

porady, expertní tým 

Úspora času, 

úspora nákladu, 

úspora prostoru 

Pomáhá vám proces 

systematického zlepšování 

standardů?  

Pokud ano, v čem? (výčet 

zkrácení doby zpracování 

dat, zrychlení vyhledávání, 

snazší orientace v datech, 

jiné) 
Tab. 5.1 

5.3.3 Sběr dat 

Pro snazší manipulaci se získanými daty jsem zvolil elektronickou formu dotazníku 

založenou na technologii Dokumenty Google. Zaměstnanci získali přístup na internetovou 

adresu, kde vyplnili připravený dotazník. Ten je uveden v příloze 1, dotazník zavádění 5S. 

Data byla sesbírána během měsíce dubna 2012, tedy v době, kdy první úroveň zavádění 

iniciativy Model Total Service Management skončila a podnik začíná zavádět úroveň druhou. 

Bohužel se ukázalo jako velmi náročné prosadit sběr dat na úrovni administrativy 

v celém výrobním závodě. Sběr dat na úrovni České republiky rovněž nepřicházel v úvahu. 

Jediným průchodným řešením byl sběr dat a vyhodnocení zavádění metody 5S pro jedno 

oddělení výrobního závodu. Po domluvě bylo zvoleno oddělení personalistiky. V něm je nyní 

zaměstnáno 8 zaměstnanců. Tento počet netvoří reprezentativní vzorek vyhodnocení zavádění 

iniciativy v celém závodu, reflektuje pouze dotazované zavádění metody 5S na daném 

oddělení. 

5.3.4 Vyhodnocení odpovědí dotazníku 

Jednotlivé odpovědi jsou shrnuty nejprve podle jednotlivých kroků metody 5S a 

následně z pohledu klíčových ukazatelů výkonu. V poslední části je uvedeno celkové 

vyhodnocení implementace metody 5S.  
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5.3.4.1 Krok 1. S 

Všichni zaměstnanci se řídili pracovními postupy Model Top Service Management 

úrovně 1. Úklidem ve své kanceláři zaměstnanci ušetřili nejčastěji 4 – 5 m2 prostoru. 

Podle získaných odpovědí uvedených ve volném textovém poli zaměstnanci: 

• uspořili prostor, 

• získali přehled o skutečných potřebách pracovních prostředků, 

• zvýšili přehlednost na pracovišti, 

• snížili starosti o nepotřebné věci. 

Zaměstnanci také provedli úklid elektronických dat v pracovních počítačích. Nicméně 

úklidem v počítači nejčastěji uspořili pouze zanedbatelný elektronický prostor (0 – 10 MB) a 

na výkon počítače tento úklid neměl vliv. 

5.3.4.2 Krok 2. S 

Činnosti provedené v druhém kroku podle zaměstnanců neměly vliv na zkrácení 

reakčního času nebo zrychlení přidělených pracovních úkonů. V několika případech bylo 

uvedeno, že došlo ke zrychlení činnosti. V nich pak, subjektivní odhad zrychlení je 10 %. 

Důsledkem na kterém se všichni dotazovaní shodli, je zvýšení přehlednosti na 

pracovišti. Stejně tak je nyní možné na pracovišti snadno identifikovat chybějící pracovní 

pomůcky. Zároveň se téměř všichni dotazovaní shodli, že je možné na první pohled 

rozpoznat, že pracovní pomůcka chybí. 

5.3.4.3 Krok 3. S 

Zavedení třetího kroku se primárně projevilo na zvýšení čistoty pracovního prostředí. 

Dříve byla čistota na stupnici od 1 do 10 (nejlepší) hodnocena v průměru na 7,75, nyní je 

hodnocena na 9. Prašnost se také zlepšila z 8,4 na 8,5. Posledním sledovaným důsledkem byla 

změna celkového vzhledu kanceláře. Po zavedení kroku 3 se celkový vzhled kanceláře zlepšil, 

a to z 8,25 na 9,25. Sledované prvky ohodnocené číslem 9 se blíží maximálnímu ohodnocení. 

Provedené změny mají za důsledek vytvoření výborného pracovního prostředí ve sledovaných 

oblastech. 
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5.3.4.4 Krok 4. S 

Ve čtvrtém kroku jsou vytvořeny a zaváděny standardy. Jednotlivé standardy byly 

souhrnně hodnoceny známkováním. Známka 1 je nejlepší, známka 5 nejhorší. Výsledky 

hodnocení jsou uvedeny v tabulce 5.2. 

Variabilní odkládací prostor: 2,5 

Tabulka zastupitelnosti: 3,6 

Jednotné označení pořadačů a přístrojů: 2,8 

Jednostránkové návody: 3,9 

Řízení spotřeby papíru systémem semaforu: 3,3 
Tab. 5.2 

Zavedení nových standardů se nesetkalo s kladnou odezvou od zaměstnanců. Nejlépe 

je hodnoceno zavedení variabilního odkládacího prostoru. Tento standard byl vytvořen 

primárně pro obchodní oddělení, v tomto oddělení předpokládám hodnocení lepší.  

Jednostránkové návody kancelářských zařízení také nejsou kladně hodnoceny. Ze 

získané odezvy vyplývá, že tyto návody nejsou při běžné práci využívány. Pokud ano, tak jen 

výjimečně. 

Názory na řízení spotřeby papíru skrze systém vizuálního semaforu jsou rozporuplné. 

V průměru je systém hodnocen známkou 3,3. Při analýze získaných dat se však ukázalo, že 

50 % dotazovaných hodnotí systém kladně známkou 2, 13 % známkou 3 a 38 % pak známkou 

5. V navazující otázce, ve které byl dotazován subjektivní odhad snížení spotřeby papíru díky 

zavedení tohoto systému, pak polovina dotazovaných odpověděla záporně. Ke snížení podle 

dotazovaných nedojde, pokud ano, tak v rozmezí 0 – 5 %.  

Známkou 2,8 hodnocené jednotné označení pořadačů a přístrojů podle 76 % 

dotazovaných pomohlo zrychlit vyhledávání dat v šanonech. 

5.3.4.5 Krok 5. S 

V posledním kroku byl zaváděn a hodnocen systém vizualizace závad, systém 

červených karet a proces systematického zlepšování standardů. Systém vizualizace závad byl 

úspěšně zaveden do oddělení, zaměstnanci jej ohodnotili v průměru známkou 3,6. Stejnou 

známkou pak ohodnotili i systém červených karet. 
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Proces systematického zlepšování standardu na této úrovni pomáhá 38 % 

zaměstnanců. Výsledkem je pak snazší orientace v datech, zkrácení reakčního času, zrychlení 

vyhledávání a nakonec i možnost seberealizace. 

5.3.5 Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonu 

5.3.5.1 Úspora prostoru 

Provedením činnosti došlo k úspoře pracovního prostoru. Úspora byla nejčastěji 

v rozmezí 4 – 5 m2. Úspora prostoru v počítačích je zanedbatelná. 

5.3.5.2 Zkrácení reakčního času, zrychlení úkonu, zrychlení vyhledávání 

Zkrácení reakčního času nebylo způsobeno druhým krokem metody 5S, jak by se dalo 

očekávat. Přes veškerou optimalizaci a standardizaci pracoviště je větší vliv na zkrácení 

reakčního času, zrychlení úkonu a zrychlení vyhledávání přisuzován zavedení procesu 

systematického zlepšování standardů v posledním kroku této metody. Pokud došlo ke 

zrychlení, pak jeho nárůst je odhadován na 10 %. 

5.3.5.3 Přehlednost, rozpoznání chybějících předmětů 

Aplikováním metody 5S se výrazně zvýšila přehlednost na pracovišti. Nově nastolený 

pořádek umožnil získat větší přehled o skutečných potřebách pracovních prostředků. Zároveň 

vyřazením nepotřebných předmětů odpadly starosti o tyto předměty. Také bylo docíleno 

stavu, ve kterém je možné na první pohled rozpoznat chybějící pomůcky. 

5.3.5.4 Čistota, prašnost, estetika 

Provedené změny mají kladný vliv na pracovní prostředí. Zvýšila se čistota osobních 

pracovních prostředků i společně užívaných zařízení. Snížila se prašnost v kanceláři, která 

může být pro některé zaměstnance citlivým a důležitým tématem. 

Všichni zaměstnanci hodnotí kladně estetický posun vzhledu kanceláře. Aplikování 

metody 5S pomohlo ke vzniku příjemného pracovní prostředí. 
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5.3.6 Celkové vyhodnocení implementace metody 5S do administrativy 

Ačkoliv se po vyhodnocení jednotlivých kroků a klíčových ukazatelů výkonu může 

zdát implementace metody 5S do administrativy neuspokojivá, opak je pravdou. Primárním 

cílem metody 5S ve společnosti Model Obaly a.s. není konkrétní úspora času nebo místa. 

Metoda 5S je zaváděna jako čistící proces vhodný pro vytvoření a udržení pořádku na 

pracovišti. Což se v případě administrativy Model Obaly a.s. podle výsledků šetření povedlo. 

Management společnosti Model Obaly a.s. si je cíle této metody vědom a první úroveň 

iniciativy Model Top Service Management, tedy zavádění metody 5S, chápe jako 

standardizaci pracovního prostředí. Zlepšení pracovního výkonu bude optimalizováno, 

monitorováno a vyhodnocováno až po implementaci dalších úrovní iniciativy. 
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6 Závěr 
Témat, která se dají otevřít v rámci diskuze nad filosofií KAIZEN je mnoho. V této 

práci je seznámení s filosofií KAIZEN podmíněno aplikací metody 5S v iniciativně Model 

Top Service Management. V úvodu práce byl vymezen pojem KAIZEN, popsána jeho 

historie a filosofie. Pro získání bližší představy o KAIZEN byla v této části uvedena 

případová studie společnosti Nissan Motor.  

V druhé kapitole byly popsány jednotlivé metody filosofie KAIZEN, které směřovaly 

k uplatnění v pozdější praktické části. Zvláštní pozornost byla věnována metodě 5S a 

její návaznosti na cyklus PDCA. Opomenuty nezůstaly ani hlavní metody a techniky filosofie 

KAIZEN. Třetí kapitola je zaměřena na iniciativu společnosti Model Obaly a.s., která vychází 

z filosofie KAIZEN. Tato kapitola obsahuje rozbor jednotlivých úrovní iniciativy Model Top 

Service. V poslední kapitole pak byly popsány vybrané prvky implementace iniciativy Model 

Top Service Management do administrativy, vysvětlena metoda hodnocení a vyhodnocen 

efekt implementace. 

Implementace metody 5S do společnosti Model Obaly a.s. skrze iniciativu Model Top 

Service Management byla úspěšná. Zaměstnanci si osvojili základní prvky filozofie KAIZEN 

a v praxi uplatnili jednotlivé kroky metody 5S. Díky zavedení této metody byla jednotlivá 

pracoviště standardizována, byl uspořen prostor a zaměstnanci získali přehled o skutečně 

potřebovaných pracovních prostředcích.  

Dalším přínosem této práce je ve vytvoření informační zprávy o výsledku zavedení 

první úrovně zmíněné iniciativy do společnosti Model Obaly a.s.  
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8 Seznam zkratek 
5S Metoda 5S, název odvozen od japonských slov Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitsuke 

ČR  Česká republika 

MTS Model Top Service, iniciativa skupiny Model 

MTSM Model Top Service Management, iniciativa skupiny Model zaměřená na 

administrativu 

PDCA  cyklus PDCA, adaptace Demingova cyklu. Název pozchází z anglických slov 

Plan, Do, Check, Act 

TFM  Totální řízení toku 

TPM  Absolutní údržby výrobních prostředků 

TQC Absolutní kontroly kvality 

TSM  Absolutní kontrolu služeb 

USA Spojené státy americké 
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