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Abstrakt: 

Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu zavedení principů štíhlé výroby ve firmě  

Gramex spol. s r. o. V teoretické části je vysvětlen pojem štíhlá výroba, její základní principy, 

historie a druhy plýtvání. V části praktické je provedena analýza vybraného výrobní procesu 

pomocí metody VSM. V této mapě hodnotového toku se určila místa, která vykazují znaky 

plýtvání. Po určení těchto míst se provedl návrh na zlepšení v podobě změny zásobování, 

skladování a zavedení metody 5S.  
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Abstract: 

The aim of this diploma thesis is to disign the implementation of lean manufacuring 

principles in Gramex spol. s.r.o. company. The concept of lean manufacturing, it´s elemental 

principles, history and sorts of wasting is explained in theoretical part. In practical part, is  the 

analysis of selected manufacuring process using the VSM, performed. In this map of  value 

stream was defined sites that shows sign of wasting. After identifying these sites, the 

improvememt proposal by changes of supplying, storage and implement the 5S method, was 

made.  
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1 ÚVOD 

Moderní doba, ve které ţijeme je čím dál tím více charakterizována globalizací. 

Globalizace přináší pro firmy řadu výhod i nevýhod, příleţitostí ale i hrozeb. V posledních 

letech se mluví o finanční krizi či recesi. To znamená, ţe v této velice tvrdé době 

v konkurenčním boji obstojí jen ten, kdo je připraven, pracuje a vyrábí efektivně a neplýtvá.  

To jsou důvody, které nutí vedoucí pracovníky a majitele firem přemýšlet o tom „co“ 

a „kde“ a „jak“ zlepšit. Do popředí se tedy dostávají různé manaţerské přístupy k výrobě. 

Štíhlá výroba však rozhodně není filozofie stará několik let, která by vznikla z důvodu krize či 

globalizace. Začínala se objevovat na počátku 50 let v Japonsku ve firmě Toyota. Právě zde se 

začaly formovat její jednotlivé principy a nástroje, které nyní zavádí mnoho firem nejen 

v automobilovém průmyslu, ale i dalších výrobních i nevýrobních oborech.  

Cílem práce je provedení návrhu a zavedení principů štíhlé výroby ve výrobním 

podniku, pomocí analýzy vybraného výrobního procesu za pouţití metody VSM.  

Toto téma diplomové práce jsem si vybral právě proto, ţe principy štíhlé výroby jsou 

velmi aktuální a rozhodně zajímavé. Dají se podle mého názoru pouţít nejen ve výrobě, neboť 

filozofie odstraňování plýtvání a efektivní práce by člověka měla provázet celý ţivot.  

Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. První je část teoretická, zde 

popisuji základní myšlenku filozofie štíhlé výroby, její historii, základní princip – 

odstraňování všeho, co nepřidává hodnotu, tedy plýtvání. V následující kapitole jsem se 

zaměřil na nástroje štíhlé výroby, seznam není úplný. Mým cílem zde bylo představit nástroje 

základní a ty, které budou později pouţity i v praktické části, byly rozebrány důkladněji. 

Druhá část diplomové práce je praktická. S vedením firmy Gramex spol. s r. o. jsem se 

dohodl na spoluprácí při tvorbě této práce. Seznámil jsem se s chodem firmy, jejich výrobky  

a fabrikou jako takovou. Následně jsem pouţil metodu VSM (Mapování hodnotového toku)  

a pro vybraný výrobek jsem vytvořil konkrétní mapu hodnotového i informačního toku 

s veškerými náleţitostmi. Tuto mapu jsem následně vyhodnotil a navrhl příslušná zlepšení. 

Tyto opatření se týkají zásob rozpracované výroby, které jsou v tomto případě velmi 

vysoké a zvyšují tak průběţnou dobu výroby. S tím je samozřejmě spojené i zásobování. 

Druhá část se týkala mého doporučení na zavedení principů 5S na vybraná pracoviště.  
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2 Představení podniku – Gramex spol. s r. o. 

Tab. 1 Základní údaje společnosti      Vlastní zpracování 

Název podniku: Gramex spol. s r. o. 

Sídlo: 
Letiště Zbraslavice 399 

285 21 Zbraslavice 

Zaměření: 
výrobně - obchodní 

společnost 

Počet 

zaměstnanců: 
cca 100 

Hlavní zaměření: čalounická výroba 

    

2.1 Organizační struktura podniku 

Na obr. 1 je znázorněna organizační struktura společnosti Gramex spol. s r. o.  

 

Obr.  1 Organizační struktura společnosti     Vlastní zpracování 
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2.2 Historie a vývoj firmy 

Firma  Gramex spol. s r.o. byla zaloţena v roce 1991 panem Pavlem Pajerem a jeho 

společníkem p. Jaroslavem Tichým, jako ryze česká společnost zabývající se kovovýrobou  

a obchodní činností.  

 Uţ ale v roce 1992 byla navázána spolupráce s významným německým producentem, 

dodavatelem komponentů vnitřního vybavení dopravních prostředků, částí sedadel pro další 

významné výrobce dopravní techniky, firmou Grammer AG, se sídlem v Ambergu. 

Dalším zásadním krokem v historii Gramexu byl vznik úzké spolupráce s podobným 

významným subjektem v této oblasti výroby, s firmou Sato Office Gmbh, rovněţ se sídlem  

v Ambergu v Bavorsku. Sato Office je jedním z rozhodujících výrobců kancelářských ţidlí, 

sedadel kin a divadel, poslucháren a podobně. 

V první polovině devadesátých let, kdy se ale uţ počet zaměstnanců postupně zvyšoval 

nad dvacet a brzy více jak třicet pracovníků, bylo převaţující náplní činnosti především šití 

potahů kancelářských ţidlí. K této práci záhy přibylo tzv. "lepení", jednalo se o realizaci krytu 

sloupku řízení automobilů, který se potahoval odpovídajícím materiálem, převáţně koţenkou. 

Tyto kryty ovšem byly dodávány pro špičkového automobilového výrobce, pro značku BMW 

a její montáţní závody v USA. Jen tento provoz měl v poměrně krátké době bezmála čtyřicet 

pracovníků. 

Od roku 1996 Gramex samostatně zajišťuje nákup materiálů a komponentů pro svoji 

výrobu. Převáţně u zahraničních, ale i českých dodavatelů.  Mezi zahraničními dodavateli 

jsou takové subjekty jako např. firmy Metzeler, Camira, Formfiber, Boxmark, Somtex, 

Tivoli, Schopf a podobně. Z tuzemských např. Hedva.  

Postupný, ale poměrně dynamický rozvoj firmy by se ovšem jen těţko podařilo zvládat 

bez souvisejících změn i v řízení společnosti. A rovněţ v soustředění celé produkce pod jednu 

střechu, protoţe do této doby byla výroba realizována v podstatě ve třech provozech.   

V polovině devadesátých let byl zakoupen významný a svým prostorem tehdy nadstandardní 

objekt v centru Zbraslavic. Tento krok byl nanejvýš nutný i z dalších důvodů. Zvyšující se 

výroba si ţádala vznik tzv. pomocných provozů, tedy přiměřené údrţby a rovněţ dopravy.  
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Byl zakoupen první velký dopravní kamion a brzy další a úsek dopravy se v podstatě 

stal "nezávislým" procesem. Byl zahájen naprosto pravidelný kyvadlový systém převozu 

hotových výrobků k zákazníkům a zpětný dovoz potřebných komponentů pro další výrobu.   

Zcela zásadní bylo - pro zajištění rostoucí produkce - řádné vnitřní uspořádání podniku, 

jeho členění, vedení a řízení na všech stupních. Výrobní provoz byl rozčleněn na sklad příjmu 

i výdeje a expedice, přípravu (stříhárnu) materiálů, šicí úsek a úsek montáţe, tedy polstrování.  

Jednotlivé provozy byly řízeny svými vedoucími, mistry. Vzhledem k objemům 

zpracovávaných informací, bylo nanejvýš nutné a také z důvodů zajištění kvality vztahu se 

zákazníky, řádné informovanosti řízení výroby a dodrţování poţadovaných termínů dodávek 

a expedice - vybudovat  útvar logistiky.  

Rostoucí počet zaměstnanců, zvyšující se obrátka expedic a dodávek komponentů, 

zvyšující se objem vnitřní evidence atd., dal silný podnět ke stabilizaci a řádnému uspořádání 

administrativní, účetní, fakturační a také personální práce. 

V období druhé poloviny devadesátých let pokračovala expanze firmy, výrazně se 

zvyšoval objem objednávané výroby. A přibývaly nové výrobní projekty, například kompletní 

realizace sedadel typu "agri", tedy sedadel do zemědělských vozidel.  Jednalo se a jedná,  

o poměrně náročný produkt, vzhledem k předpokládané intenzitě vyuţívání. Sedadla jsou 

vyhřívaná a polstry se šijí s vysoce kvalitních potahových materiálů.  

Dalším náročným projektem bylo zavedení nového výrobku, opěrek hlavy rovněţ  

k sedadlům typu agri, s technologií tzv. "prodluţování zad". Tento produkt si vyţádal 

vybudování zcela samostatného montáţního pracoviště. 

Vzhledem k tomu, ţe tento výrobek je poptáván celou řadou renomovaných výrobců 

vozidel, kteří mimo jiné poţadují zviditelnění svého chráněného loga na potahu opěrky, bylo 

nutné vstoupit do zcela nové oblasti výroby, do vyšívací technologie. S tímto krokem je 

spojena výrazná investice, byl realizován nákup náročné vyšívací techniky, dvanáctihlavého 

vyšívacího stroje japonské produkce, značky Tajima.  

Blíţící se konec devadesátých let a s ním spojený celkový úspěšný rozvoj podniku, 

vyvolal potřebu jasně signalizovat tuto kvalitu.  Vedení společnosti si uvědomovalo nutnost 

zavedení systému řízení jakosti. Proto byl v roce 1999 intenzivně zaváděn systém kvality 

řízení v souladu s normou ČSN EN ISO 9002:1995 a v roce 2000 úspěšně završen získáním 

certifikátu o plnění poţadavků této normy. Protoţe však nároky zahraničních zákazníků stále 
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stoupaly a společnost si byla vědoma potřeby zavedení modernizovaného systému jakosti, byl 

od roku 2006 zavedený systém řízení postupně převeden na normu ISO 9001. Tento přechod 

byl završen úspěšným absolvováním certifikačního auditu od společnosti SGS Czech 

Republic v dubnu 2006. 

Z důvodů snahy o maximální plnění poţadavků zákazníků a samozřejmě také 

konkurenceschopnosti, společnost nadále tento systém rozvíjí tak, aby byl účinným nástrojem 

pro neustálé zlepšování kvality výrobních i jiných procesů, efektivnosti a spokojenosti 

zákazníků. 

Zavedení systému řízení jakosti, ale i další postupný náběh nových výrobních procesů si 

vyţádal další kroky ke stabilizaci zvládnutí organizačního, technologického  

ale i ekonomického řízení podniku. Majitelé a jednatelé expandovali do dalších 

podnikatelských záměrů a i z těchto důvodů bylo nutné v průběhu let 2004 a následujících, 

zřídit další technické a řídící pozice ve vedení podniku. Byl vytvořen úsek řízení výroby, 

útvar technologa, normování práce, vstupní kvalitativní kontroly a podobně. 
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3 Štíhlá výroba 

Mapování toku hodnot je jednou z technik, prováděných při zavádění štíhlé výroby. To 

je důvod, proč je podstatné vysvětlit nejdříve termín a problematiku štíhlé výroby. A aţ 

v následující části se zaměřit na VSM (Mapování toku hodnot). 

3.1 Podstata štíhlé výroby 

Štíhlá výroba není konkrétní druh výroby, ale jde spíš o určitou manaţerskou filosofii. 

Podstatou je odstranit vše přebytečné a nepřinášející hodnotu. Jde především o redukci 

nákladů. Odstraňování tohoto plýtvání se musí provádět ve všech úsecích výroby, tzn. od 

kontaktu se zákazníkem a převzetí jeho poţadavku, přes dodavatelské sítě, samotný výrobní 

proces aţ k předání hotového výrobku zákazníkovi.  

Štíhlá výroba (Lean manufacturing) je: „systematický přístup k identifikování  

a odstraňování plýtvání pomocí neustálého zlepšování produkce výrobků, která je tažená 

zákazníkem, a snahy k dokonalosti.“ [3] 

Pánové Kysel, Košturiak a Debnár charakterizují štíhlou výrobu takto: „způsob 

organizační změny, který je nečastěji spojen s cílem zvýšení zisku. Toho je možné dosáhnout 

zaměřením se na snížení nákladů.“ [5] 

Existují dva druhy, jakými můţe provádět dosahování zisku: [1] 

1) Tradiční způsob: 

Firma dosahuje určitého zisku za konstantních nákladů. Aby svůj zisk zvýšila, zvýší 

prodejní cenu. To však můţe mít za následek pokles prodeje z důvodu vysoké ceny. 

 

Obr. 2 Strategie růstu cen         zdroj [1] 
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2) Způsob štíhlé výroby: 

Firma dosahuje určitého zisku za konstantních nákladů. Avšak k dosaţení vyššího 

zisku sníţí své náklady a prodejní cenu nechá stejnou. Zákazníci přetrvávají u dané 

společnosti. 

 

Obr. 3 Strategie redukce nákladů       zdroj [1] 

Filosofie štíhlé výroby se tedy orientuje na odstranění všech činností, které nepřidávají 

hodnotu zákazníkovi. Firmy, které plánují zavést štíhlou výrobu do praxe, by měly vzít 

v úvahu základní principy této filosofie. 
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3.2 Historie štíhlé výroby 

Obr. 4 Historie štíhlé výroby        Zdroj: [4] 

Koncepce štíhlé výroby pochází z firmy Toyota, kde vznikla v 50. – 60. letech  

20. století jako alternativa k hromadné výrobě prostředí, které vyţadovalo vysokou stupeň 

flexibility a postrádalo finance na nákladné investice. [21] 

Ve firmě Toyota tehdejší prezident, pan Toyoda, pronesl heslo: „Dohoňme Ameriku 

běhěm tří let!“. A z nápadu odstranit zbytečnosti se zrodil pozdější výrobní systém Toyota, 

základ štíhlé výroby. [6] 

Zrod výrobního systému Toyoty je připisován manaţerovi jménem Taiichi Ohno, jenţ 

byl vedoucím jedné výrobní jednotky v Toyotě v roce 1947, kdyţ dostal úkol implementovat 

změny vedoucí k odstranění prostojům (zbytečností) a zvýšení produktivity v rámci hesla 

pana Toyody.  

Na začátku vymyslel linku, na které jeden pracovník mohl obsluhovat více různých 

strojů. Tato revoluční změna (změna od filozofie jeden pracovník – jeden stroj k vizi jeden 

pracovník – více strojů) se zásadně lišila od řešení hromadné výroby, pomohla zvýšit 

produktivitu dvakrát aţ třikrát, a naznačila naprosto jinou cestu budoucího vývoje. 

Základem výrobního systému Toyoty se staly dva pilíře: JIT (Just-in-Time) neboli 

výroba (dodávka) právě v čas a JIKODA – automatizace s lidskou inteligencí. Právě v čas 
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znamená, ţe se v procesu toku potřebné díly dostanou na montáţní linku přesně v tom čase, 

jak jsou potřebné, a jen v tom mnoţství, které je potřeba.  

Automatizace s lidskou inteligencí znamená, ţe stroj je schopen rozlišit špatný produkt 

od dobrého, a v případě problému se automaticky zastaví nebo jiným způsobem znemoţní 

vznik špatného produktu. Prvním příkladem slouţil automaticky aktivovaný tkalcovský stav 

zavedený jiţ v roce 1902. Tento stroj se okamţitě zastavil, kdyţ se jedna z nití přetrhla. 

Předtím bylo nutné, aby u kaţdého stroje stál jeden člověk a pozoroval, jestli náhodou nehrozí 

taková závada a případně stroj zastavil ručně. Přetrţení nití způsobilo mnohohodinové 

prostoje, jejichţ hlídání zase znamenalo pouţití jednoho člověka na kaţdý stroj. Po zavedení 

zlepšení typu JIKODA v Toyotě hlídal jeden pracovník 30 – 40 strojů. 

Práce pana Ohna byla doplněnav padesátých letech a šedesátých letech výsledky  

S. Shinga v oblasti redukce nastavovacích časů (SMED, viz později), která umoţnila vyrábět 

v mnohem menších dávkách. Takto vytvořená flexibilita byla nedocenitelná, kdyţ ropná krize 

v roce 1973 zastavila vývoj průmyslu. V této době byly metody klasické hromadné výroby 

naprosto neadekvátní. A výrobní systém Toyoty se začal rozšiřovat do dalších japonských 

firem.  

V sedmdesátých a osmdesátých letech začaly americké a evropské firmy posílat své 

experty do Japonska. Ti přenášeli získané zkušenosti do svých závodů. Základem ale nebylo 

jen přenést povrchní aspekty, které byly zřejmé a revolučně odlišné, nicméně filozofie  

a celkové štíhlé myšlení je ta správná cesta k úspěchu. [20] 

Vývoj štíhlé výroby je znázorněn na obr. 4. Jsou zde také důleţité kniţní publikace, 

které vývoj mapovaly. 
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3.3 5 kroků ke štíhlé výrobě 

James Womack a Daniel Jones ve své knize Lean Thinking (Štíhlé myšlení) definují 

štíhlou výrobu jako proces, který se skládá z pěti základních částí – kroků: vymezení hodnoty 

pro zákazníka, vymezení hodnotového toku, dosaţení toho, aby proudil, taţení od zákazníka 

zpět a usilování o dosaţení excelence. Aby podnik byl štíhlý, musí i štíhle myslet a této 

filosofii podřídit vše, co se jí týká. Tato filosofie se soustřeďuje na zajišťování 

nepřerušovaného toku výrobku procesem přidávaní hodnoty (jednokusový tok) a na systém 

tahu, jenţ působí od poptávky zákazníka zpět tak, ţe se v krátkých intervalech doplňuje jen 

to, co odebírá následující činnost, a na kulturu, v níţ kaţdý neustále usiluje o zlepšení. [6, 16] 

Taiichi Ohno, zakladatel a tvůrce TPS tuto problematiku vystihl takto: „Jediné co 

děláme je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá objednávku k bodu, 

v němž inkasujeme peníze. A tento čas zkracujeme, když odstraňujeme ztráty, které 

nepřidávají hodnotu.“ [6] 

1. Krok – HODNOTA 

Hodnota je stavebním kamenem štíhlé výroby. Je to to, co přidává hodnotu pro 

zákazníka a zákazník je tuto hodnotu ochoten zaplatit. Všechny ostatní činnosti 

představují plýtvání.  

 

2. Krok – TOK HODNOT 

Souhrn všech aktivit v procesech, které umoţňují vlastní transformaci materiálu na 

konkrétní zboţí, jeţ má hodnotu pro zákazníka. Do hodnotového toku ve výrobním 

podniku zahrnujeme jak aktivity, které výrobku přidávají hodnotu, tak i aktivity, které 

výrobku hodnotu nepřidávají. 

K zmapování toku hodnot pro kaţdý produkt slouţí metoda VSM (value stream 

mapping – mapovani hodnotového toku).  
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3. Krok – NEPŘETRŢITÝ TOK 

Zajištění plynulosti – z kroků, které zůstanou po provedení metody VSM, se nastaví 

proud materiálu a produktu. Odstraní se veškeré ztráty a plýtvání pomocí nástrojů  

a metod štíhlé výroby. 

 

Obr. 5 Tradiční uspoření (výroba v dávkách s čekáním)    Zdroj [16] 

Obr. 6 Uspořádání v toku (tzv. kontinuální proces a skutečně kontinuální proces) 

 

4. Krok – TAH 

Tah znamená, ţe přes tok hodnot tečou jen výrobky a sluţby, které zákazník poţaduje 

ihned. 

 

5. Krok – DOKONALOST 

Jde o zajištění, aby ztráty a plýtvání, které byly odstraněny nenastaly v dalším toku 

hodnot. [4] 

 

Z výše uvedených principů štíhlé výroby je zřejmé, ţe mapování toku hodnot (VSM) je 

pro její správné zavedení a fungování velice podstatnou fází. 
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3.4 Plýtvání - MUDA 

Jedním z principů štíhlé výroby je odstraňování plýtvání – tedy činností, které 

nepřidávají hodnotu. Firma Toyota určila v rámci podnikatelských či výrobních procesů sedm 

výrazných typů ztrát, které nepřidávají hodnotu. Ty se mohou vztáhnout nejen na výrobní 

proces, ale také na vývoj, přijímání objednávek či administrativní činnost. [6] 

Autor Jeffrey Liker doplnil tento seznam sedmi ztát ještě o jednu. 

Druhy plýtvání: 

1. Nadvýroba – výroba poloţek, na neţ nejsou objednávky, která vyvolává ztráty 

v podobě přezaměstnanosti a skladovacích a dopravních nákladů v důsledku 

nadměrných zásob. 

 

2. Čekání (disponibilní čas) – dělníci, kteří v podstatě jen dohlíţejí na automatizovaná 

zařízení nebo musí postávat a čekat na další krok zpracovatelského procesu, nástroj, 

dodávku, součást atd., popřípadě prostě nemají co dělat v důsledku vyčerpání zásob, 

četných zpoţdění procesu, prostojů a poruch zařízení a kapacitních problémů. 

 

3. Doprava nebo přemisťování, které nejsou nezbytné – rozloţení pracovního procesu 

na velkou vzdálenost, vyvolávání potřeby neefektivní přepravy, přesunu materiálů, 

dílů nebo hotového zboţí do skladu a ze skladu či mezi procesy. 

 

4. Nadměrné či nepřesné zpracování – podnikání nepotřebných kroků ke zpracovávání 

dílů. Neefektivní zpracovávání vinou špatných nástrojů a chybného konstrukčního 

řešení výrobku, které jsou příčinou zbytečných pohybů a způsobují vady. Ztráty 

vznikají i tehdy, kdyţ se poskytují výrobky vyšší jakosti, neţ je nezbytné. 

 

5. Nadbytečné zásoby – nadbytečné zásoby surovin, rozpracované výroby či hotového 

zboţí bývají příčinou delších průběhových dob, zastarávání, poškození zboţí, 

dopravních a skladovacích nákladů a prodlev. Nadbytečné zásoby také mohou 

zakrývat problémy, jako jsou nevyváţenost výroby, opoţděné zásilky od dodavatelů, 

vady, prostoje zařízení a dlouhé seřizovací časy. 
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6. Zbytečné pohyby – kaţdý ztrátový pohyb, který zaměstnanci musí vykonávat při 

práci, jako je vyhledávání dílů, nástrojů atd., natahování se pro ně nebo jejich 

urovnávání či skládání na sebe. Ztrátou je také zbytečná chůze. 

 

7. Vady – výroba vadných dílů či jejich úpravy. Opravy, předělávky, vyřazené zmetky, 

náhradní výroba, kontrola a dohled znamenají ztrátovou manipulaci, ztrátové časy  

a zbytečné úsilí. 

 

8. Nevyuţitá tvořivost zaměstnanců – ztráty časů, nápadů, dovedností, nových zlepšení 

a příleţitostí k určení v důsledku toho, ţe se nezajímáte o své zaměstnance nebo se jim 

nenaslouchá. [6] 

Pan Ohno povaţoval za zcela zásadní příčinu ztrát nadvýrobu, protoţe je příčinou 

většiny ostatních ztrát. Vyrábění větších objemů, neţ vyţaduje zákazník, v jakémkoli kroku 

výrobního procesu nutně vede k hromadění zásob někde v následujících krocích výrobního 

toku: materiál v podstatě jen nehybně leţí, dokud nebude zpracován v následující operaci.  

 

Obr. 7 Ztráty v hodnotovém systému    Vlastní zpracování na základě [6] 
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4 Hodnotový tok – metoda  VSM 

Termín hodnotový tok se týká všech činností, které musí organizace dělat pro navrţení, 

objednání, vyrobení a dodání produktů nebo sluţeb zákazníkům. Jinými slovy je hodnotový 

tok v podstatě souhrn veškerých aktivit v procesech, které umoţňují vlastní přeměnu 

materiálu na produkt, který má hodnotu pro zákazníka.  Patří sem aktivity, které přidávají 

hodnotu, tak aktivity, které hodnotu nepřidávají. [5, 7] 

Hodnotový tok má tři základní části: 

1. Tok materiálu počínaje přijetím od dodavatelů aţ po dodání zákazníkům 

2. Přeměnu surovin na hotové zboţí 

3. Tok informací, které podporují a řídí jak tok materiálů, tak přeměnu surovin na hotové 

zboţí. 

Jak název metody napovídá, mapováním hodnotového toku se budeme zajímat o toky 

hodnot. Kaţdého ihned napadne, ţe důleţité je zmapovat tok materiálový (transformační), 

který představuje přeměnu materiálu a surovin v konkrétní výrobek pro zákazníka. Nesmíme 

však zapomínat na tok informační, který kaţdému jednotlivému procesu říká, co se má 

vyrobit a co bude následovat. Informační tok je stejně tak důleţitý, jako je tok materiálový. [5, 

8] 

 

4.1 Mapa hodnotového toku 

Mapa hodnotového toku vyuţívá jednoduchou grafiku a symboly pro zobrazení 

posloupnosti kroků a pohybu informací, materiálů a úkonů v hodnotovém toku kaţdé 

organizace a podniku. 

Pomáhá zaměstnavatelům pochopit, jak se jednotlivé části hodnotového toku organizace 

kombinují, aby se vytvořily výrobky nebo sluţby, které si objednal odběratel. 
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Mapa hodnotového toku je prvním krokem, který by vaše organizace měla učinit při 

tvorbě celkového plánu „iniciativy k zeštíhlení“. Iniciativa k zeštíhlení začíná sjednocením 

názoru mezi zaměstnanci o současném stavu vaší organizace. Vytvořením vizuální mapy 

hodnotového toku má kaţdý moţnost zcela pochopit a připustit, jak hodnota vzniká a kde 

dochází ke ztrátám.  

Obr. 8 Mapa hodnotového toku (současný stav)      Zdroj: [4] 

4.1.1 Přínosy mapy hodnotového toku 

Vytvoření mapy hodnotového toku rovněţ poskytuje tyto přínosy: 

 Zdůraznění vazeb mezi činnostmi a informacemi a tokem materiálu, které mají dopad 

na dobu potřebnou k realizaci vašeho hodnotového toku. 

 Pomoc zaměstnancům spíše pochopit celý hodnotový tok dané organizace neţ jen jeho 

jedinou funkci. 

 Zlepšení procesu rozhodování všech pracovních týmů tím, ţe se členům týmu pomáhá 

pochopit a přijmout současné praktiky organizace a její budoucí plány. 
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 Vytvoření společného jazyka mezi zaměstnanci a jeho pochopení, a to prostřednictvím 

standardních symbolů pro mapování hodnotového toku. 

 Moţnost oddělit činnosti přidávající hodnotu od činností nepřidávající hodnotu a poté 

měřit jejich dobu potřebnou k realizaci. 

 Poskytnout zaměstnancům způsob pro snadné identifikování a eliminaci oblastí ztrát. 

4.1.2 Oblasti důleţité při tvorbě mapy hodnotového toku 

Pro efektivní vytvoření mapy hodnotového toku pro výrobní nebo podnikové procesy 

dané organizace je třeba se zaměřit na tyto oblasti: 

 Tok informací – od přijetí nákupní objednávky (zakázky) aţ po údaje pro výrobu, 

přes konstrukční, výrobní, kontrolní, nákupní, výrobní, expediční a účetní procesy.  

 Výrobní činnosti, coţ jsou fyzické úkoly, které musí zaměstnanci provádět při výrobě 

výrobku nebo poskytování sluţby. 

 Tok materiálu, tj. fyzický pohyb materiálů od přijetí přes výrobu aţ po odeslání nebo 

dodání hotového zboţí nebo sluţeb.  

 Zákaznická hodnota, coţ je hledisko výrobku nebo sluţby, za něţ je zákazník 

ochoten zaplatit. (Někdy se tomu říká i „přidaná hodnota“). 

 „Tlačný systém“, kdy se materiály automaticky pohybují od jedné operace 

k následující operaci, ať jsou zapotřebí, či nikoli. 

 „Tahový systém“, kdy se materiály pohybují od jedné operace k následující operaci,  

a to na základě poţadavku od následující operace. 

 Jakékoli ztráty vzniklé v daných podnikových nebo výrobních procesech. 

 „Takt – Time“, coţ je celkový dostupný pracovní čas v daném dni (nebo v dané 

směně) rozdělený podle poţadavků nárokovaných zákazníkem v daném dni. „Takt-

Time“stanoví tempo výroby tak, aby bylo přizpůsobeno intenzitě poptávky zákazníka. 

 Doba potřebná k realizaci, coţ je čas potřebný pro dokončení činnosti od začátku do 

konce. 

 Rovněţ je nutné se seznámit se čtyřmi typy symbolů. 

1. Grafické symboly pro výrobní tok. 

2. Grafické symboly pro tok materiálu. 

3. Grafické symboly pro informační tok. 

4. Grafické symboly pro štíhlou výrobu. 
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4.2 Postup při mapování toku hodnot 

4.2.1 Výběr výrobkové řady 

Zaznamenat hodnotový tok všech výrobků, které jsou v podniku vyráběny, do jedné 

mapy, je takřka nereálné. V případě, ţe je vyráběn jeden výrobek, tak to samozřejmě lze 

provést. Proto je nutné zaměřit se pouze na jednu výrobkovou řadu. [5]  

Výrobkové řady se určují od zákaznického konce hodnotového toku. Řada je skupina 

výrobků, která prochází podobnými kroky zpracování a většinou i společnými zařízeními. [1] 

V praxi si vedení podniku nebo vyšší management sám vybere, kterou výrobkovou řadu 

sledovat. Jedná se většinou o řadu pro podnik velmi důleţitou (výrobky jsou pro velmi 

významného zákazníka a je nutné mu dodávat výrobky v takové hodnotě, za kterou je ochoten 

zaplatit). Při definování vhodných představitelů je vhodné pouţít ABC analýzu. Mapování 

toku hodnot je také vhodné při zavádění nového výrobku nebo návrhu nových procesů. [12] 

4.2.2 Znázornění současného stavu 

Prvním a nejdůleţitějším krokem při začátku mapování toku hodnot je uvědomit si 

pojem hodnoty pro zákazníka. Přesněji jaké procesy při výrobě „jeho“ výrobku hodnotu 

přidávají a které NE! Z tohoto důvodu je nutné začít mapování od zákazníka.  

Dalším krokem při mapování je zaznamenání základních výrobních procesů. Kaţdý 

proces je zaznamenán jedním symbolem, který ho representuje. K jednotlivým procesům také 

přiřadíme potřebné informace. Jde o:  

 Cyklový čas – je to čas, který uběhne od jednoho kusu, který opustí proces o další kus, 

který proces opustí. 

 Čas potřebný pro přetypování – čas potřebný pro přetypování stroje z jednoho typu 

výrobku na další. 

 Uţitná doba zařízení – vyţádaná doba, po kterou by mělo zařízení pracovat. 

 Počet operátorů – počet pracovníků, potřebných pro provoz procesu. 

 Pracovní čas – čas za směnu sníţený o zákonné přestávky. [1, 5, 12] 
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V průběhu mapování (zaznamenávání jednotlivých procesů a potřebných informací) 

přímo na pracovišti, se určitě objeví několik míst, kde se hromadí zásoba rozpracované 

výroby. Tato místa je důleţité si zaznamenat, protoţe nám ukazují, kde se materiálový tok 

zastavuje. Je to také část hodnotového toku, který nám (zákazníkovi) nepřináší přidanou 

hodnotu a je proto nutné jej eliminovat. Je to první impuls při znázorňování mapy budoucího 

stavu, kde se má něco zlepšit. [5]  

Pro porovnání časů přidávajících hodnotu a časů, které hodnotu nepřidávají, je nutné 

mnoţství zásoby přepočítat do časových jednotek, abychom porovnání mohli uskutečnit. To 

uskutečníme tak, ţe velikost zásoby vydělíme denním poţadavkem zákazníka. [12] 

Rozpočítat v reálu zásobu rozpracované výroby je sloţitý problém. Spočítat velké 

mnoţství drobných součástí můţe zabrat i několik hodin. Je však nutné, aby získané 

informace byly úplné a pravdivé. Záleţí na nich další kroky při zlepšování současného stavu. 

Jakmile máme zaznamenány všechny procesy a všechny zásoby (materiálu, 

rozpracované výroby, atd.), tak se zaměříme na mapování toku materiálu od našeho 

dodavatele ke konečnému zákazníkovi. Jedná se především o informace o pravidelnosti 

dodávek, velikosti dodávek apod. [12] 

Jak jiţ bylo dříve uvedeno, stejně tak důleţitý jako je tok materiálový, je tok 

informační. To je dalším krokem při mapování současného stavu. Cílem zmapování toku 

informací je zjistit, jak se jednotlivé materiály dodávají, jak mezi sebou komunikují jednotlivé 

procesy a zmapovat systém plánování a řízení výroby. [5]  

Nyní nám jiţ nic nebrání v tom, abychom porovnali časy, které nám hodnotu přidávají 

s celkovým časem průběţné doby výroby. Tento index nám udává kolik procent z celkové 

průběţné výroby je plýtvání a kolik procent je práce přidávající hodnotu. [5]  
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4.2.3 Znázornění budoucího stavu 

Vzniklé návrhy budoucího stavu je důleţité zakreslit rovnou do mapy současného stavu 

a graficky je odlišit. Při určování budoucího stavu, se musí hledat odpovědí na určité otázky: 

[18] 

 

1. Jaká je doba taktu?  

Doba taktu nebo také takt-time, je celkový dostupný pracovní čas v daném dni (nebo 

v dané směně) rozdělený podle poţadavků nárokovaných zákazníkem v daném dni (nebo 

směně); takt-time stanoví tempo výroby tak, aby bylo přizpůsobeno intenzitě poptávky 

zákazníka; například, poţadují-li odběratelé 480 zapalovacích svíček za den a výrobní linka je 

v činnosti 960 minut za den, tak takt-time znamená dvě minuty, jestliţe zákazníci chtějí dvě 

nové smlouvy za měsíc, pak takt-time znamená dva týdny na smlouvu. 

Je to tedy podíl disponibilního pracovního času za směnu s poţadavkem zákazníka za 

směnu.  

 

takt-time  
       ý  ý    í č        é     

  ž      é  ý    í    ž   í

     é         ž        á    í   

 

 

Pokud hodnotový tok výroby předbíhá „dobu taktu výroby“, nastává nadprodukce, 

pokud se zpoţďuje, nastává podprodukce. Jestliţe hodnotový tok nezajišťuje výrobu podle 

„takt- timu“, je nutné zjistit příčiny. 

 

2. Budou se hotové výrobky přímo expedovat nebo se mají uloţit? 

Pokud má firma nestabilní poţadavky od zákazníka na počet svých výrobků, je vhodné 

zvolit zákaznického kanbanového zásobníku, aby nedošlo k tomu, ţe firma nebude mít co 

zákazníkovi dodat.  

 

3. Kde se dá pouţít plynulý materiálový tok? 

Plynulý materiálový tok je moţné zavést tam, kde různé procesy vyrábějí jen jeden druh 

výrobku. Tyto Procesy by měly být podobné době taktu.  
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4. Kde se bude muset pouţít systém tahu se supermarketem? 

Je samozřejmé, ţe tam, kde není moţné zavést plynulý materiálový tok mezi výrobními 

procesy, bude nutné zavést systém kanbanu. Nejedná se o systém, jaký byl v ot. č. 2 (to byl 

zákaznický kanban). Kanbanového systému je nutno vyuţít tam, kde například technologicky 

nejde zavést jiţ zmíněný plynulý materiálový tok. Například jednotlivé procesy jsou daleko 

od sebe a není moţné je k sobě přiblíţit. Nebo určitý proces má příliš krátkou dobu cyklu  

a vyrábí i pro jiné procesy neţ je náš sledovaný hodnotový tok.  

 

5. Ve kterém bodě výrobního řetězce (proces udávající krok) se bude plánovat 

výroba? 

V tomto bodě dochází k zavedení plynulého materiálového toku. Tento bod (proces) 

potom řídí celý hodnotový tok pro danou výrobkovou řadu.  

 

6. Jak se bude rozdělovat výrobkový mix v taktovacím procesu? 

Z pohledu procesu by bylo nejlepší vyrábět jen jeden typ výrobku, vyrobit denní potřebu a 

následně vyrobit další typ atd. Vypadá to jako nejlepší moţné řešení, protoţe spotřeba času na 

přetypování stroje je minimální. Z hlediska zavádění konceptů štíhlé výroby to však není 

vhodné. Dávková výroba prodlouţí průběţnou dobu výroby a navíc je nutné tyto výrobní 

dávky někde skladovat. Zvyšují se náklady na skladování, řízení atd. 

Je proto vhodné vyrábět jednotlivé typy po malých částech a častěji. To klade zase velké 

nároky na přetypování stroje. Při pouţití metody SMED je však moţné tyto časy zkrátit na 

minimum.  

 

7. Jaké zlepšení procesu bude nutné, aby mohly být splněny všechny předcházející 

návrhy v mapě budoucího stavu? 

Změny, které je nutné provést, aby mapa budoucího stavu vypadala tak, jak si společnost 

představuje, se zaznamenávají přímo do mapy budoucího stavu a zvýrazní se. Při samotném 

zlepšování kritických procesů je nutné, aby operátoři odpovědni za daný proces pochopili 

nutnost zlepšení procesu a ztotoţnili se s touto myšlenkou.  
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5 Nástroje štíhlé výroby 

V této části diplomové práce bych zmínil základní nástroje zavádění a fungování 

principů štíhlé výroby. Seznam těchto nástrojů není úplný. Jde spíše o vymezení těch naprosto 

základních, a v určitých případech pouţitelných i pro firmy, které si nekladou za cíl zavést 

štíhlou výrobu, ale zvýšit efektivnost svých výrobních procesů. 

Je nutné zmínit, ţe konkrétní nástroje musí kaţdá firma implementovat tak, aby 

zapadaly do jejích konkrétních podmínek. Ale principy samotné se dají pouţít bez výhrad. 

5.1 Vizuální management 

Je prokázáno, ţe člověk ze svých pěti smyslů, kterými přijímá informace, je 

nejdůleţitější zrak. Právě pomocí zraku totiţ vnímá aţ 80% všech podnětů. Z tohoto tedy 

vyplývá otázka: „Jak toho smysluplně využít?“ [11] 

Konzultantka IPA Slovakia Chromjaková výstiţně konstatuje, ţe vizuální management 

nevyuţívá drahé komunikační prostředky, ale snaţí se vyuţít jednoduché formy na přenos  

a sdílení informací, např. tabule či označení na podlahách. Pomocí jednoznačné vizualizace se 

zvyšuje přehlednost. Nikdo nemusí nic hledat. Kaţdý snadno pozná, zda jsou věci na svém 

místě a snadno je najde. V běţícím procesu je vţdy patrné, zda něco chybí nebo přebývá. 

Vizualizace tedy pomáhá udrţovat určený standard, kaţdá důleţitá věc má své přesně 

definované místo a velikost. [11] 

Vizuální management lze tedy povaţovat za nejefektivnější způsob komunikace, který 

ve formě smluvených a ustálených barev, symbolů, nápisů, značek, světelných signálů atp. 

dokáţe jednoduše řídit, urychlit, zkrátka zefektivnit procesy. Vizualizace je jednoznačným 

základem pro štíhlé pracoviště, ale i důleţitým elementem všech štíhlých procesů v podniku. 

Dokáţe velmi zřetelně upozornit na odchylky procesu. [11] 

Vizuální signály, vizuální management je vyuţit v mnoha metodách zlepšování 

počínaje programem 5S, který je základem jakéhokoliv dalšího zlepšování v podniku. [11] 
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5.2 Program 5S 

Program 5S je zaměřen na organizaci (udrţovat na pracovišti pouze to, co je potřebné  

a pouze na místech k tomu určených), čistotu, pořádek a standardizaci pro zlepšení 

produktivity, efektivnosti, obsluhy a bezpečnosti. Cílem je, stejně jako u ostatních metod 

zlepšování, eliminace plýtvání. Koncepce 5S je základním kamenem pro další zlepšování 

procesů a zavádění metod a principů štíhlého podniku. [9] 

5S představuje pět základních principů pro zajištění správné organizace pracovního 

prostředí – pracoviště. Tyto principy vycházejí z jednoduchých praktik v domácnosti, které 

mají vysoký účinek pro organizování. Jedná se o skutečně jednoduchá pravidla s vysokým 

efektem na vyuţití času, energie, zkrátka potenciálu pracovníků a strojů. Z těchto 

jednoduchých pravidel byl systematicky vytvořen tzv. koncept 5S (program 5S) pro zlepšení 

(optimalizaci) pracoviště. [9] 

Program 5S vychází z pěti japonských slov označujících pět základních principů pro 

správné udrţování a organizaci pracoviště a je zároveň jasně daným postupem:  

1. Seiri – sort (úklid) – odstranit vše přebytečné a ponechat pouze pouţívané a funkční 

prostředky 

2. Seiton – set in order, straighten (pořádek) – ukládání všech předmětů na správné 

místo, zvýšení přehlednosti a funkčnosti 

3. Seiso – shine, sweep (čištění) – udrţování pořádku na pracovišti, čištění a údrţba 

zařízení 

4. Seiketsu – standardize (standardizace) – podpora a vytváření návyků pro pořádek, 

čistění a úklid pomocí standardů a pravidel  

5. Shitsuke – sustain, self-discipline (disciplína, výcvik) – dodrţování předpisů, norem  

a pravidel na pracovišti [9] 

Program 5S je tedy zaměřen na organizaci, čistotu, pořádek a standardizaci pro zlepšení 

produktivity, obsluhy a bezpečnosti. Tento princip lze velmi výhodně aplikovat ve výrobních 

firmách, ve sféře sluţeb, ale lze jej velmi účinně vyuţívat i v běţném ţivotě. Principy 

programu 5S jsou hned na první pohled jednoduché a zřejmé. Spousta činností a procesů 

v podnicích opomíná základní principy aplikace 5S. Je moţno konstatovat, ţe jde o běţné 

zásady udrţování pořádku a čistoty na pracovišti.  
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Program 5S umoţňuje zvyšovat zisk (resp. Sniţovat náklady), produktivitu práce  

a přitom ještě zvyšuje a zabezpečuje poţadovanou kvalitu a bezpečnost na pracovišti. 

Uvedené efekty programu 5S dosahují díky redukci plýtvání časem a materiálem, redukci 

činností nepřidávajících hodnotu, zlepšování denních a směnových časů, sniţování údrţby  

a prostojů výrobních zařízení, zvyšování výkonnosti, produktivity, zvyšování morálky 

(disciplíny) zaměstnanců a zjednodušení – zpřehlednění pracovního prostředí.  

Dle autorů Mašína a Vytlačila, jsou důvody pro zavádění metody 5S následující:  

1. Výskyt znečištění na pracovišti  

2. Nepořádek, přebytečné (zbytečné) a překáţející věci v provozu – tzv. černé díry  

a kouty 

3. Skryté abnormality (defekty) na strojích 

4. Překáţky v toku výroby díky zbytečným věcem a častému hledání 

5. Apatie lidí k nepořádku, únikům a abnormalitám 

6. Provoz nezaujme zákazníka pořádkem a čistotou [8] 

Základní cíle konceptu 5S: 

 Změnit postoje pracovníků k pracovištím a výrobním zařízením 

 Vytvořit disciplinované organizované pracoviště 

 Připravit kompetentní pracovníky z pohledu výrobních zařízení a pracovišť 

 Pozitivně ovlivnit zaujmout zákazníka 

 Budovat spolehlivou továrnu v konceptu vizualizace 

Autorka Chromjaková říká, ţe díky 5S je lehčí dosáhnout zlepšení a zjednodušení 

materiálového toku, rozmístění zařízení, umístění materiálu a zásob. [9] 
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5.3 SMED 

SMED je jedním z mnoha nástrojů štíhlé výroby pro sniţování plýtvání ve výrobním 

procesu. Principem tohoto nástroje je rychlé a účinné přestavení výrobního procesu 

z aktuálního produktu na produkt další. [4] 

SMED je anglická zkratka, která znamená Single „Minute Exchange of Die“. Volný 

český překlad znamená něco ve smyslu „Výměna nástroje během jedné minuty“. Tuto metodu 

vyvinul Shigeo Shingo v Japonsku. 

Jak tedy jiţ název napovídá, hlavním cílem metodiky je zkrátit čas potřebný pro 

nastavení a seřízení strojů z řádu hodin do řádu minut.  Vykonávání změn ve výrobě nebo 

procesu rychleji je velmi důleţité. Výroba se zlevní a také se zvýší flexibilita procesu. 

Cely postup metodiky vychází z důkladné analýzy přetypování, která se vykonává 

většinou pozorováním přímo na pracovišti. 

Radikálního zkracování časů na přetypování z několika hodin na několik minut se 

dosahuje postupně změnou organizace přetypování, standardizací postupu přetypování, 

tréninkem týmu a technickými úpravami stroje. [4] 

Principem je snaha o přesunutí interních činností do externích. Přičemţ jako interní 

činnosti se povaţují ty aktivity, které se vykonávají, kdyţ je stroj v klidu. Naopak externí 

činnosti jsou ty, které se vykonávají během chodu stroje. 

Mezi nejčastější interní činnosti, které se snaţíme eliminovat, patří: [4] 

1) Čas hledání (přípravků, nástrojů, měřidel) 

2) Čas čekání (na jeřáb, paletu či vozík) 

3) Čas chůze (při zjišťování polohy nástrojů, materiálu nebo chůze pro materiál) 

4) Čas nastavení (nástrojů, měřidel) 

Metodika SMED se tedy skládá ze tří po sobě jdoucích kroků: [4] 

1) Oddělení interních a externích činností 

2) Přesun interních činností na externí 

3) Redukce interních a externích činností 
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5.4 Systém totálně produktivní údrţby (TPM)  

Trendy v oblasti organizace a řízení údrţby jdou směrem k úplné integraci 

údrţbářských aktivit do systému zabezpečování jakosti. [2,14] 

Tento koncept je nazýván TPM (Total Producive Maintenance – totální, komplexní 

produktivní údrţba) a byl vyvinut Japoncem Seičim Nakajimou. V podstatě znamená 

přenesení ducha a prostředků TQM (orientace na zákazníka, neustále zlepšování, zapojení 

všech pracovníku do rozhodovacího procesu) na řešení úkolů leţících v průsečíku výroby, 

zajišťování jakosti a údrţby. [10] 

Základními limitními cíli TPM jsou: 

 Ţádné poruchy (zařízení nesmí mít nikdy poruchu); 

 Ţádné neshodné produkty. 

Stavebními kameny vytvářející koncepci TPM jsou:  

1. Přenesení zodpovědnosti za denní a běţnou údrţbu a běţné opravy (včetně 

smyslového diagnostikování) a za čistotu pracoviště na obsluhu stroje, dělba práce 

mezi výrobními dělníky a pracovníky údrţby. 

2. Trénink a motivování obsluhy strojů a pracovníků údrţby. 

3. Vytváření malých pracovních týmů pro realizaci procesu neustálého zlepšování 

s cílem dosahovat co nejkratších prostojů a co nejmenšího podílu neshodných 

produktů 

4. Zlepšení účinnosti strojů a zařízení cestou eliminace 6 velkých ztrát (Six Big Losses)  

5. Důraz na systém preventivní a prediktivní údrţby. [2, 14] 

Základem TPM je přenesení zodpovědnosti za denní a běţnou údrţbu stroje a za 

udrţování čistoty a pořádku na pracovišti na obsluhu stroje. Postoj obsluhy stroje „ já na stroji 

pracuji, někdo jiný se o něj stará“ je nutné změnit na postoj „já jsem zodpovědný za svůj 

stroj“. Praxe ukázala, ţe příčinou i velkých poruch strojů a zařízení je ve většině případů 

zanedbání povinnosti obsluhy a údrţby při provádění denní a běţné péče. Proto je v TPM 

kladen důraz hlavně na denní a běţnou údrţbu. [2, 10] 

Obsluha stroje musí být náleţitě proškolena a vycvičena pro výkon údrţbářských 

činností v rámci autonomní údrţby. Se zavedením TPM se však mění i postavení  
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a zodpovědnost pracovníků údrţby (dochází fakticky k rozdělení zodpovědnosti za případné 

prostoje mezi obsluhou strojů a údrţbou: i údrţba zodpovídá za výkon, i obsluha zodpovídá 

za poruchy), vedle provádění sloţitějších údrţbářských činností včetně technické diagnostiky, 

se stává náplní jejich práce výcvik výrobních dělníků, poradenství pro obsluhu, opravy  

a logistika náhradních dílů. 

Hybnou silou fungování systému TPM jsou malé pracovní týmy, jejichţ členové musí 

být motivování k vytvoření vlastnického vztahu ke svěřeným prostředkům zaloţeného na 

zodpovědnosti za jejich stav a provozuschopnost, a k přijetí základní myšlenky, ţe je třeba 

pracovat na procesu a ne na výstupu. 

Konkrétní opatření navrhovaná a realizovaná týmy zapojenými do systému TPM jsou 

zaměřena na sniţování a eliminaci šesti velkých ztrát. Druhy ztrát včetně moţných cílů 

vedoucích ke sníţení či eliminaci jednotlivých druhů ztrát jsou uvedeny v tabulce 2. [2] 

 

Tab. 2 Šest velkých ztrát         Zdroj [11] 

Druh ztráty  Cíle 

1. Ztráty spojené s poruchami strojů Redukovat prostoje v důsledku poruch na 

minimum 

2. Ztráty spojené s přípravou a seřízením Redukovat čas na přípravu a seřízení na 

méně neţ 10 minut 

3. Ztráty spojené se sníţenou rychlostí Spíše zvýšit projektované rychlosti neţ je 

zvyšovat v průběhu procesu 

4. Malé prostoje Redukovat je na nulu 

5. Ztráty spojené s výrobou neshodných 

produktů 

Stanovit velmi úzké toleranční meze 

6. Ztráty spojené s výrobou prvních kusů Minimalizovat na méně neţ 0,1 % dávky 
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Všechny druhy ztrát jsou přímo nebo nepřímo spojeny s jakostí. Míra efektivnosti 

zařízení je pak vyjádřena indexem celkové efektivnosti zařízení OEE (Overall Equipment 

Effectiveness). Tento ukazatel měří celkovou účinnost zařízení a je výslednicí tří 

následujících ukazatelů:  

           

kde:   A – ukazatel pohotovosti (Availability); 

     P - ukazatel účinnosti výkonu (Performance Efficiency); 

Q – míra jakosti (Quality Rate), tj. podíl shodných produktů na celkové 

produkci. 

Tvůrce systému TPM stanovil jako cíl TPM dosaţení OEE > 85%. [2] 

 

5.5 Kanban 

Systém kanban je metoda pouţívaní karet jako vizuálních signálů pro aktivování nebo 

řízení toku materiálů nebo dílů v průběhu výrobního procesu.  

V systému kanban řídí karta pohyb materiálů a dílů mezi výrobními procesy. 

Kanbanová karta doprovází stejné materiály po celou dobu pohybu výrobní linkou. Vyţaduje-

li proces více dílů nebo materiálů, zašle dodavateli odpovídající kanbanovou kartu; karta 

funguje jako pracovní objednávka. Kanbanová karta obsahuje tyto údaje:  

 Co se má vyrobit. 

 Jak se to má vyrobit. 

 Kdy se to má vyrobit. 

 Kolik se toho má vyrobit. 

 Jak se to má přepravovat. 

 Kde se to má skladovat. [7] 
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Proč pouţívat systém kanban? 

U většiny podniků se mnoţství práce, které se musí vykonat, liší kaţdý den, kaţdý 

týden či měsíc. Organizace musí mít dostatečnou kapacitu, aby byl k dispozici dostatek lidí, 

strojů a materiálů pro výrobu toho, co bude zapotřebí v době nejvyšší poptávky. [7] 

Pokud se však musí vykonat menší mnoţství práce, mohou nastat dvě situace: 

1. Nedostatečné vyuţívání lidí, strojů nebo materiálů. 

2. Nadprodukce. 

V případě systému kanban jsou pracovníci školeni napříč celou organizací, aby získali 

znalosti o různých strojích a pracovních procesech a mohli vykonávat různé výrobní úkoly, 

kdyţ to bude zapotřebí. Tím se předchází nedostatečnému vyuţívání.     

Systém kanban umoţňuje organizaci dosáhnout na tyto pozitivní výsledky:  

 Všichni pracovníci vţdy znají své výrobní priority. 

 Výrobní pokyny pro zaměstnance jsou zaloţeny na stávajících podmínkách pracoviště. 

 Zaměstnanci jsou zplnomocněni provádět práci vţdy, kdyţ je to zapotřebí, a všude 

tam, kde je to třeba. Nemusí čekat, aţ jim bude přidělen nějaký pracovní úkol. 

 Odpadá zbytečné papírování. 

 Úrovně dovedností zaměstnanců jsou zvýšeny. [7] 
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5.6 TOC – teorie omezení 

Metodika systematicky vyhledává a odstraňuje omezení v systémech. Vychází se 

přitom z poznání, ţe výkon kaţdého systému je limitovaný jeho nejslabším prvkem – 

omezením. TOC nabízí nástroje na vyhledávání omezení v podnikových procesech (výroba, 

logistika, marketing a obchod, projektové řízení a vývojové procesy). 

TOC nabízí systematický postup vyhledávání a odstraňování omezení v procesech 

v pěti krocích: [13] 

1. Najdi omezení 

2. Vytěţ omezení 

3. Podřiď všechno ostatní omezení (omezení definuje výkon celého systému) 

4. Zvyš výkon omezení 

5. Vrať se ke kroku 1. 

Pouţívání těchto pěti kroků ve formě opakovaného procesu vede podnik k procesu 

neustálého zlepšování tím nejefektivnějším způsobem.  

TOC vyuţívá logické nástroje na systematické definování a řešení problému 

odpovídáním na otázky: [13] 

Co chce firma změnit? 

 Ve firmě vykonáváme rozbor všech neţádoucích jevů a jejich příčin. 

 Hledá se klíčový problém (omezení), který způsobuje většinu neţádoucích jevů 

v podniku. 

 Překonává se lokální pohled a přezkoumávají se vztahy mezi jednotlivými problémy. 

Nezůstává se na povrchu problému. 

Jaký je cíl změny? 

 Hledají se soubory moţných řešení a cílů. 

 Ověřuje se, jestli navrhované řešení eliminuje všechny neţádoucí jevy, případně, zda 

nezpůsobuje vznik nových neţádoucích jevů (simulace budoucího stavu). 
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Jak to udělat? 

 Aţ po zodpovězení předcházejících dvou otázek se přistupuje k vlastnímu naplánování 

změny, tj. k projektu a k detailnímu definování jeho jednotlivých kroků. 

TOC poskytuje i manaţerské praktiky na eliminaci konfliktů, definování náročných 

cílů, delegování a budování týmů. 

 

5.7 Poka – Yoke 

Jedná se o zabránění neshod ve výrobním, 

ale i nevýrobním procesu. Je faktem, ţe lidé 

jsou zapomnětliví a mají sklon dělat chyby. 

Pracovníci jsou často obviňováni za to, ţe 

dělají chyby. Řada věcí se ve sloţitém 

prostředí pracoviště nemusí podařit, kaţdý 

den se naskytne moţnost udělat chybu, 

která pak povede k neshodě.  

Za Poka-Yoke se skrývá přesvědčení, ţe 

není přípustné vyrábět třeba i jen malý 

počet vadných výrobků. 

Je to tedy jeden z druhů prevence vad. Název vychází z japonských slov POKA – chyba 

a YOKERU – vyhnout se. S touto myšlenkou přišel Shigeo Shingo a stala se tak součástí 

TPS. Je to nízkonákladové, vysoce spolehlivé zařízení pouţívané v systému JIKODA, které 

zastaví proces a preventivně chrání výrobu před zmetky, nebo také procesní postup, který 

umoţňuje vykonat činnost pouze jediným moţným způsobem. Tím se přímo v procesu 

vyloučí moţnost vykonat něco špatně. [19, 20] 

Mezi nejčastější chyby způsobené pracovníky patří:  

 Zapomnětlivost 

 Chyby způsobené nedorozuměním 

 Chyby v identifikaci 

Obr. 9 Poka-Yoke    Zdroj [14] 
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 Chyby prováděné amatérsky 

 Úmyslné chyby 

 Neúmyslné chyby 

 Chyby způsobené pomalostí 

 Chyby způsobené neexistencí norem [20] 

Důsledky vad podle pořadí důleţitosti:  

 Vynechání montáţní operace 

 Vadná montáţ 

 Nesprávné zakládání kusu 

 Chybějící díly 

 Špatné díly 

 Zpracování špatného kusu 

 Nesprávné provedení operace 

 Zařízení nenastaveno a neseřízeno 

 Díl nedotaţený, uvolněný, vypadlý 

 Nástroje a přípravky nesprávně připravené [20] 
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5.8 Kaizen 

„Kaizen“ je jedním z velmi důleţitých slov – je klíčem k japonskému hospodářskému 

úspěchu a konkurenceschopnosti. Kaizen znamená zdokonalení. To se můţe týkat 

zdokonalení nejen v pracovním ale i osobním, domácím a společenském ţivotě. Při aplikaci 

na pracoviště se však Kaizen chápe jako neustálé probíhající zdokonalování, které se týká 

celého podniku – vrcholového i středního managementu, stejně jako všech zaměstnanců. 

Vylepšení vztahů s dodavateli se v chápání Kaizen  stává jednou z nejvyšších priorit. Na 

základě zřetelně definované firemní politiky praktikované od nejvyšších pozic se musí 

neustále pracovat na vylepšování vztahů s dodavateli a sledování následujících cílů. [14] 

 Zavedení lepších kriterií pro optimální měření míry zásob. 

 Zavedení lepšího distribučního systému. 

 Lepší porozumění poţadavkům dodavatele. 

 Vylepšení kvality informací předávaných dodavatelům. 

 Identifikace alternativních zásobovacích zdrojů. 

Dalším z úkolů je vypracování kritérií pro kontrolu všech slabých stránek dodavatele 

jako například ceny, kvality, spolupráce, dodacích a platebních podmínek a celkové 

schopnosti. [14] 

Z důvodu zintenzivní a kvalitativní zlepšení komunikace mezi výrobcem a dodavatelem 

se také utváří společné projekční týmy, které spolupracují při řešení otázek týkajících se 

vývoje nových produktů, šetření zdrojů a úspory energie. [14] 

Ve vztahu výrobce-dodavatel je moţné definovat tři stádia: 

1) Výrobce kontroluje celou zásilku doručenou dodavatelem 

2) Výrobce kontroluje jen vybrané vzorky 

3) Výrobce přijímá zboţí bez jakékoliv kontroly 
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6 Praktická část  

Pro návrh zavedení principů štíhlosti ve vybrané výrobní společnosti je nutné získat 

podporu vedení a seznámit jeho členy s výhodami, které vznikají při zavádění štíhlé výroby. 

Nejvhodnější je pro tento účel vytvořit prezentaci. 

 

Na začátku je dobré si vybrat jen část podniku pro implementaci. To můţe být například 

jeden výrobek, modelová řada (skupina výrobků), nebo celá divize a podobně. 

 

Při navrhování principů štíhlosti by se měl vytvořit tým osob. 

6.1 Výběr vhodného výrobku  

Jak jiţ bylo zmíněno, mapovat hodnotový tok je vhodné například pro jeden výrobek.  

A to buď nový, který se zavádí do výroby nebo takový, který má pro firmu nejdůleţitější 

povahu – například přináší největší zisk.  

Ve firmě Gramex spol. s r. o. se vyrábí mnoho druhů a typů výrobků. Z tohoto důvodu 

jsem si nejprve s pomocí vedení firmy stanovil základních 5 výrobkových skupin:  

 Opěrka hlavy – „prodlouţená záda“ 

 Kancelářské ţidle 

 Sedadlo do zemědělských strojů, tzv.: „Agry“ 

 Sedadlo „Vlaky“ 

 Sedadlo „Kino“ 

K těmto nejdůleţitějším skupinám jsem si následně zjistil bliţší informace, abych mohl 

stanovit skupinu která je pro podnik nejdůleţitější a tudíţ i pro mapování toku hodnot 

nejvhodnější. Všechny zjištěné informace jsem zahrnul do tabulky č. 3. 
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Tab.  3 ABC analýza výrobkových skupin      Vlastní zpracování 

ABC analýza výrobkových skupin 

Výrobek 
Náklady 

(Kč) 

Vyráběné 

mnoţství 

Prodejní 

cena (Kč) 

Marţe 

(Kč) 

Dosahovaný 

zisk (Kč) 
Skupina 

Opěrka hlavy - 

Prodlouţená záda 
340 20 000 410 70 1 400 000 A 

Kancelářská ţidle 450 13 000 490 40 520 000 B 

Sedadlo do 

zeměděl. strojů 
2 200 600 2 400 200 120 000 C 

Sedadlo VLAKY 2 000 790 2 200 200 158 000 C 

Sedadlo KINO 2 000 490 2 300 300 147 000 C 

 

Z této tabulky jsem si určil 3 skupiny podle významnosti podle výše dosahovaného 

zisku. Skupina A je absolutně nejdůleţitější jak po stránce dosahovaného zisku, tak i po 

stránce vyráběného mnoţství, označil jsem ji jako A. Další skupiny B a C jsou z tohoto 

hlediska méně významné.  

Následně jsem pro lepší vizuální znázornění vytvořil graf, kde na ose y je znázorněn 

procentuelní zisk pro kaţdou skupinu (viz obr. 10). 

 

Obr. 10 Graf dosahovaného zisku       vlastní zpracování 
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Na první pohled je patrné, ţe nejdůleţitější je skupina A – Opěrka hlavy – Prodlouţená 

záda. V dalších krocích jsem se tedy rozhodl právě pro tento typ výrobku. 

6.2 Mapování současného stavu 

V této fázi je jiţ vybraný konkrétní typ výrobku – Opěrka hlavy.  Jelikoţ „opěr“ se 

vyrábí více druhů, vybral jsem po konzultaci s vedením firmy konkrétní výrobek – ZORA, 

který se vyrábí v nejvyšším počtu. 

Před začátkem mapování hodnotového toku jsem si nejprve několikrát prošel celý 

proces výroby s vedoucím výroby, který mi důkladně vysvětlil technologické postupy  

a seznámil mě s jednotlivými mistry. 

 Výroba opěrky ZORA se skládá z těchto operací: 

1. Role látky se vyskladní a nasadí se na speciální pás, kde se připraví v několika 

vrstvách na sebe a putuje na tzv. Cutter (automatický, počítačové řízený nůţ), který 

vyřízne poţadovaný tvar. 

2. Vyřezané kusy látek se sešívají dohromady a přetáčejí se „naruby“. 

3. Na montáţi se montuje plastový kryt + molitanová pěna + připravená látka pomocí 

speciálního lepidla a nýtů. 

4. Následuje kompletace – do opěrky se přidělávají tzv. bügle (nohy, které se zasunují do 

hotového sedadla) pomocí šroubů a nýtů. 

5. Pomocí speciálních měřících nástrojů se kontrolují odchylky pěny od „bügle“ a profil 

prohnutí opěrky. V případě ţe je vše v pořádku, opěrka se zataví do igelitového pytle  

a uskladní se ve speciálním boxu. 

Při mapování hodnotového toku se postupuje proti toku výroby aţ ke skladu 

vstupního materiálu, tedy od výstupu po vstup. 

Nejprve se tedy zjistí konkrétní údaje ohledně zákazníka. Poţadavek kusů a pomocí 

časového fondu se zjistí takt zákazníka. 

V mém případě tedy poţadavek činil 15 750 kusů na měsíc.  

Firma Gramex spol. s r.o. pracuje na 2 směny, z toho vyplývá, ţe efektivní časový 

fond bude činit 54 000 s na den.  
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Takt zákazníka zjistíme jako poměr efektivního časového fondu a počtu kusů  

na den = 72 s. 

Po zjištění těchto informací jsem přímo na dílně sbíral informace o jednotlivých 

procesech výroby, dále jsem dokreslil materiálový tok a ikony skladů s údajem o velikosti 

zásob ve dnech a stavu rozpracované výroby v procesech (informace nebylo moţné zjistit 

naprosto přesně, ale přibliţná čísla mi poskytl hlavní logistik). Dokreslí se transport 

s informací, kolikrát funguje doprava. 

Následně jsem zjistil údaje o informačním toku – tedy systém a forma plánování 

(informační tok od zákazníka, přes podnik aţ k dodavateli). 

Na závěr se dokreslí VA linka do spodní části mapy a s tím se vypočítají základní údaje 

o hodnotovém toku: 

 Celková průběţná doba ve dnech – čas potřebný pro průběh jednoho kusu celým 

procesem od začátku do konce, tedy čas, který uplyne mezi příjmem materiálu  

a expedicí hotového výrobku. 

 Procesní čas (čas VA) neboli součet všech časů cyklů – jedná se o čas, který vytváří 

hodnotu. 

 VA index je poměr procesního času a průběţné doby výroby. 

 Vše je vyobrazeno na obr. 11 – Mapa hodnotového toku – současný stav. 
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Obr. 11 Mapa hodnotového toku – současný stav       Vlastní zpracování v programu SmartDraw DEMO 
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Z této mapy je na první pohled vidět poměr činností, které přidávají hodnotu a které 

hodnotu nepřidávají. Celková průběţná doba (dodací doba) je 52, 6 dnů, ale čistý procesní čas 

je 421,8. Přidaná hodnota je tedy jen 0,0092%. 

 

Hlavní faktor, který v tomto případě ovlivňuje průběţnou dobu výroby, jsou zásoby. 

Nejvyšší mnoţství zásob je právě na začátku – tedy zásoba materiálu. 

 

Zásoby kromě toho ţe prodluţují dobu výroby, také zabírají místo a vytvářejí dopravní 

a skladovací potřeby a spotřebovávají finanční prostředky. Hotové a rozpracované výrobky 

neposkytují ţádnou přidanou hodnotu. Také můţe klesat jejich kvalita a mohou v určitých 

případech i zastarávat, jelikoţ na trhu dojde k nečekaným změnám. 

 

Další faktor, který ovlivňuje průběţnou dobu výroby je procesní rychlost. Ačkoli to na 

první pohled z mapy hodnotového toku nevyplývá, na pracovišti montáţ je vysoký procesní 

čas 210 s a jsou potřeba 3 pracovníci. Je to tedy druhé místo, na které bude nutné se zaměřit 

v dalších krocích. 

 

Pro upřesnění: 

Proces výroby opěry hlavy prochází přes 5 pracovišť, celkový počet pracovníků 

vykonávajících práci na tomto druhu výrobku je 9.  
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6.3 Návrhy zlepšení 

6.3.1 Zásoby materiálu 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, nejvýznamnější problém tvoří zásoby vstupního 

materiálu. 

Po konzultaci s vedoucím firmy jsem zjistil potřebné údaje o současném stavu skladování. 

Současný stav: 

Na skladě je zásoba na cca 44 dnů, to je 33 000 výrobků. 

 Základní materiál je látka.  

Látka je na standardizovaných rolích o šíři 1,5 metru a délce cca 42 metrů.  

Z metru látky se vyřeţe na „Cutteru“ 6 opěr, z celé role se tedy vyřeţe 6 * 42 = 252 opěrek. 

To znamená spotřebu 3 rolí na jeden pracovní den (750 / 252 = 3) 

Sklad: 

Role jsou uskladněny v regálových kojích – cca 2,5m
3
/1 kóje. V jedné kóji je uloţeno  

6 rolí. Vykalkulovaná cena nákladů na 1 kóji = 224 Kč / den. 

Obr. 12 Struktura zásobování – současný stav     Vlastní zpracování 
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Na obr. 12 je znázorněn stávající stav zásobování.  

Pojistná zásoba je tedy  72 rolí => 12kójí => 12 * 224 * 30 = 80 640Kč / měsíc. 

Běţná zásoba je   60 rolí => 10 kójí => 10 * 224 *30 = 67 200Kč / měsíc. 

Celkem             = 147 840Kč / měsíc 

 

Navrhovaný stav je uveden na obr. 13  

Podle vzorce na výpočet optimálního mnoţství jsem spočítal, ţe nejvhodnější by bylo 

zásobovat vţdy po 25 rolích látky. 

     √
          

       

 
 

 √
         

       
       

V navrhovaném stavu jsem zvolil mnoţství 30 rolí. A to z důvodu přehlednější organizace 

zásobování a vedení skladu. Mnoţství 30 rolí odpovídá dodávce 2x za měsíc. Pro lepší 

představu jsem navrhl vţdy 1. a 15. den v měsíci. Coţ znamená 1x za 14 dní = po 10 

pracovních dnech. 

 

Pojistná zásoba   30 rolí => 5 kójí => 5 * 224 * 30  = 33 600Kč/ měsíc. 

Běţná zásoba    30 rolí => 5 kójí => 5 * 224 * 30  = 33 600Kč/ měsíc. 

Celkem         = 67 200Kč/měsíc 

 

Obrázek 13 Struktura zásobování - navrhovaný stav   Zdroj: vlastní zpracování 
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Nyní je nutné spočítat cenu dopravy v obou případech. 

Dopravce si účtuje 13 Kč za jeden ujetý kilometr.  

Od dodavatele to je cca 450 km => 5850Kč. 

 

Pro lepší znázornění je vhodnější vše přepočítat na jeden rok. 

 

Současný stav: 

1 774 080 (zásoby) + 70 200 (doprava) =  1 844 280Kč 

 

Navrhovaný stav 

806 400 (zásoby) + 140 400 (doprava) =  946 800Kč 

 

Při tomto navrhovaném způsobu zásobování a skladování zásob by roční náklady klesly ze 

současných  1 844 280Kč na 946 800Kč. Rozdíl tedy činí 897 480Kč. 

6.3.2 Zavedení metody 5S 

Tato metoda je důleţitá nejen při zavádění štíhlé výroby, koncept čistoty a přehlednosti 

na pracovišti by měla zavést a kontrolovat kaţdá firma. 

Při tvorbě mapy hodnotového toku jsem strávil určitý část ve výrobě a pozoroval jsem 

výrobní proces, pracovníky a jejich výrobní postupy. Při tom jsem si všiml, ţe pracovník 

odloţil pouţívaný nástroj na určité místo. Hned po něm přišel druhý pracovník, a kdyţ nástroj 

potřeboval … intuitivně šáhl jinam. Musel tedy změnit svoje pohyby k dokončení své 

prioritní práce a vzít nástroj.  

Další poznatek byl tento, pracovník drţel výrobek, měl přichystaný nástroj (nýtovačku) 

a šáhl do krabičky s nýty, přičemţ ji převrhl a vysypal. V tomto okamţiku přestal pracovat  

a začal uklízet vysypané nýty. Těchto postřehů bylo víc, a proto jsem začal jednat s vedoucím 

výroby o moţné nápravě. Právě metoda 5S je k tomuto účelu ta pravá. 

Prvním krokem bylo pozorování pracovníka, jak vykonává svou činnost. Bohuţel ve 

většině případů, kdyţ jsem stál poblíţ, pracovník pracoval velice pečlivě a přesně podle 

časové normy. Z tohoto důvodu jsem se snaţil další kroky provádět nenápadně. 

Pro svoji práci jsem si vytipoval 3 místa, kde podle mého názoru mělo dojít k nápravě. 
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1. místo 

Z pohledu výroby nejdůleţitější je pracoviště montáţ (z mých třech vybraných). Na 

začátku jsem pořídil fotografii pracoviště, viz obr. 14. Na první pohled je vidět chaos a 

neuspořádanost. Pracovní nástroje se ledabyle válejí po pracovním stole a pracovník pokaţdé, 

kdyţ dodělal výrobek a začal další, v první chvíli musel hledat, kde co leţí. Na tomto 

pracovišti se střídají dva konkrétní pracovníci a při mém pozorování jsem si všiml, ţe jeden 

z nich je pravák a druhý levák. A právě to se nakonec ukázalo, ţe je největší problém. Protoţe 

kdyţ pravák dokončil svoji práci a odešel jinam. Druhý měl všechny pracovní nástroje na (pro 

něj nevhodné) pravé části stolu a nejen ţe musel vše hledat, ale ještě se pro to pak natahovat 

přes cely stůl. Tím samozřejmě ztrácel čas.  

Obr. 14 Montáž před zavedením 5S      Vlastní zpracování 
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Další problém byl v odloţených PET lahvích. Při mém pozorování jsem sice 

nezaznamenal, ţe by došlo k nehodě a polití výrobku. Ale při konzultaci s mistrem tohoto 

úseku, jsem se dozvěděl, ţe tento problém jiţ několikrát nastal. 

 

Z těchto důvodu jsem tedy navrhl pracovní stůl přizpůsobit oběma pracovníkům stejně. 

To znamená, ţe kladivo a vystřihovací nůţky se na stůl daly dvakrát, doprava a doleva aby je 

měli oba po ruce. Kovový průrazník na normované otvory jsem umístil doprostřed na 

speciální destičku, kde to bude vyhovovat oběma pracovníkům. Tyto změny jsou patrné na 

obrzázku 15. Dále jsem se dohodl s vedoucím údrţby, zda by mohl zhotovit nějaké drţáky na 

PET lahve, které by byly poblíţ, aby pracovník nemusel odcházet pryč, ale také nehrozilo 

nebezpečí, ţe polije výrobek. Zhotoví i další drţáky, do kterých se postaví pracovní nástroje, 

aby kaţdý z nich měl svoje místo a na stole nevznikal chaos.  

Při pozdějším měření jsem zaznamenal zlepšení z času 85 s (před změnou)  

na 77 s (po změně). 

 

Obr. 15 Montáž po zavedení 5S       Vlastní zpracování 
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2. Místo 

Další problémové místo ve výrobě nebylo přímo výrobní pracoviště, ale mezisklad 

rozpracované výroby. Na obrázku 16 je vidět ţe regály na skladování jsou plné a pracovníci 

musí odkládat výrobky na zem na papírové kartony. Zásadní problém zde tkví v porušování 

zásad bezpečnosti práce. Protoţe ţlutě vyznačená cesta na zemi se v ţádném případě nesmí 

ničím narušit. Dochází totiţ k zhoršení přístupu k únikovému východu. Další problém je, ţe 

přes výrobky poloţené za zemi se pracovníci špatně dostávají k těm, které jsou v regálu. Opět 

je zde časová ztráta a hrozí nebezpečí poškození.  

 

 

 

 

Obr. 16 Mezisklad před zavedením 5S      Vlastní zpracování 
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Na obrázku 17 je vidět náprava. Vedení nařídilo skladníkům, aby lépe komunikovali 

s mistrem montáţe a výrobky, které nejsou potřeba v tomto meziskladě, okamţitě odváţely na 

místo k tomu určené. Na první pohled je jasné, ţe největší problém s únikovou zónou je 

vyřešen a samozřejmě také odpadá problém s manipulací a moţnost nehody. 

 

3. místo 

Poslední pracoviště, které jsem si vybral, bylo trochu odlišnější. Většina manaţerů, kteří 

zavádí metodu 5S ji zavádí pouze do výroby. Jenţe princip této japonské filozofie není 

zefektivnit jen výrobu, ale firmu jako celek. A manaţeři by měli jít příkladem. Z tohoto 

důvodu jsem se domluvil s vedoucím výroby a navštívil jeho kancelář. Stav před započetím 

metody 5S je vidět na obrázku 18. 

Zde jsem samozřejmě do ničeho nezasahoval. Bylo mi dáno za pravdu, ţe pokud člověk 

chce zavádět něco ve výrobě, měl by nejprve začít sám u sebe. Pan výrobní vedoucí si uklidil 

stůl, odstranil vše, co nebylo nutné. Na papíry, které vytvářely chaos, si pořídil plastové 

zásobníky a malé papíry s poznámky si dal na nástěnku, která je na zdi.  

Obr. 17 Mezisklad po zavedení 5S      Vlastní zpracování 
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Obr. 18 Kancelář před zavedením 5S     Vlastní zpracování 

 

Obr. 19 Kancelář po zavedení 5S     Vlastní zpracování 
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Zavedení metody 5S není nárazový úkol, ale spíš běh na dlouhou trať. Pracovnici musí 

filozofii pochopit a přijmout. Jednou z lidských vlastností je bohuţel to, ţe si neradi zvykáme 

na něco nového, změnu odmítáme a hledáme důvody proč něco měnit, kdyţ to funguje i tak 

jako doposud.  

Proto je vhodné pracovníkům nejen říct, jak to mají dělat, ale také proč to tak dělat a 

důleţité je také určitým způsobem motivovat. Vedení naplánovalo, ţe audity programu 5S  se 

budou provádět cca 2x do měsíce tak, aby o nich pracovník předem nevěděl. A jejich 

výsledky se budou zahrnovat do prémií.  
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7 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat vybraný výrobní proces ve společnosti  

Gramex spol. s r.o. pomocí metody VSM. Výsledkem metody VSM je mapa hodnotového 

toku, ve které jsou velmi dobře vidět místa, která nejsou dostatečně produktivní. V těchto 

místech by se měla zavést nápravná opatření za pouţití nástrojů štíhlé výroby. 

Při mapování toku hodnot je velice důleţité správně určit, který výrobek se bude 

mapovat. Mapa hodnotového toku se vytváří například pro nový výrobek, který se zavádí do 

výroby. Ve většině případů se ale vybírá výrobek, který je pro firmu z určitého hlediska 

nejdůleţitější, například přináší nejvyšší zisk. Právě to byl případ, který jsem vyuţil v této 

práci. 

Na začátku výběru se vyuţila ABC analýza, ve které se charakterizovalo pět základních 

výrobkových skupin. Ze vstupních dat bylo zjištěno, ţe nejvýznamnější výrobkovou skupinou 

jsou Opěrky hlavy tzv. prodlouţená záda (vytvářejí 63% veškerého zisku). Těchto opěrek se 

vyrábí cela řada různých typů, které se liší pouţitým materiálem, vyšitým logem  

a v některých případech i rozměry. Po konzultaci s vedením firmy bylo rozhodnuto, ţe mapa 

hodnotového toku se vytvoří pro konkrétní typ opěrky – ZORA, protoţe se vyrábí v největším 

počtu. 

Po vytvoření mapy hodnotového toku se analyzuje, kde dochází k plýtvání. Z mapy 

vyplývá celková průběţná doba 52,6 dnů, čistý pracovní čas však činí pouze 421,8 s. Přidaná 

hodnota je tedy jen 0,0092%. Hlavní faktor, který v tomto případě ovlivňuje průběţnou dobu 

výroby, jsou zásoby materiálu. Kromě toho také vysoké zásoby zabírají místo ve skladu  

a spotřebovávají finanční prostředky. 

Návrh na zlepšení spočívá ve změně zásobování. Při současném stavu se zásobuje jednou 

za měsíc. Navrhovaný stav počítá se zásobou dvakrát za měsíc a se sníţením pojistné zásoby. 

Po spočítání nákladů na skladování a dopravu vyplývá, ţe při navrhovaném stavu by se ročně  

ušetřilo 897 480 Kč.  

Druhá oblast navrhovaného zlepšení se týká zavedení metody 5S. Metoda 5S je důleţitá 

nejen při zavádění štíhlé výroby, koncept čistoty a přehlednosti na pracovišti by měla zavést 
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kaţdá firma. Po prohlídce firmy byly pro začátek vybrány 3 místa, kde se metoda uplatnila: 

montáţní pracoviště, mezisklad rozpracovaných výrobků a také kancelář vedoucího výroby. 

Po zavedení na pracoviště montáţ, byl naměřený průměrný výrobní čas 77 s (před změnou  

85 s). V meziskladě se zlepšila přístupnost k výrobkům a hlavně se odstranil problém 

s porušováním zásad bezpečnosti. Kancelář byla vybrána z důvodu, ţe metoda 5S nemusí být 

pouţita jen ve výrobě, v podstatě v kaţdé činnosti. A pokud vedoucí pracovníci vyţadují 

dodrţování těchto zásad, je vhodné, aby sami šli příkladem. 

Zavádění štíhlé výroby je běh na dlouhou trať. Rozhodně to není jednorázový úkol. Pro 

úspěch je zásadní, aby filozofie štíhlosti byla pochopena a akceptována celým vedením  

a následně pracovníky ve výrobě i administrativě. Dosaţený výsledek  
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