
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 

Abstrakt 

Metoda dobrého hospodaření má své kořeny v Japonsku. Často bývá aplikována 

současně s principy neustálého zlepšování Kaizen. Název metody (5S) vychází 

z počátečních písmen pěti slov označujících hlavní kroky. Metoda 5S je orientována na 

pořádek, čistotu, organizaci a systém na pracovišti. Vzhledem k tomu je moţnost jejího 

uplatnění velmi univerzální. Systém metody 5S je často také vyuţíván jako základní 

princip filosofie štíhlé výroby. Systém dobrého hospodaření chápe pořádek, čistotu a 

disciplínu jako hlavní prvky nutné pro dlouhodobý úspěch výrobní organizace. V tomto 

duchu se také snaţí měnit myšlení a postoje pracovníků. Cílem této práce bylo posoudit 

moţnost implementace metody 5S ve společnosti FERROMORAVIA, s.r.o. Dále pak 

stanovit na základě provedeného průzkumu moţný postup zavedení. 

 

Klíčová slova: náklady, jakost, kvalita, pořádek, čistota 

 

 

Abstract 

The method of good management has its roots in Japan. It is often used together with 

the Kaizen principles of continuous improvement. The name of the method (5S) is 

based on the initial letters of five words identifying the main steps. 5S method is 

focused on order, cleanliness, organization and system in the workplace, which means 

the possibility of its application is very universal. The system of 5S method is often 

used as a basic principle of the lean manufacturing philosophy. The system of good 

management understands order, cleanliness and discipline as the main elements 

necessary for long-term success of a production organization. In this spirit, is has also 

been trying to change the thinking and attitudes of workers. The aim of this work was to 

assess the possibility of implementing the 5S methods in FERROMORAVIA, s.r.o. 

company and, based on the performed survey, to define the potential implementation 

procedure. 
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1. ÚVOD 

Výrobní podniky musí v současné době čelit velkým změnám a silným 

konkurenčním tlakům. Prakticky ve všech oblastech průmyslu lze v současné době 

hovořit o super – konkurenčním prostředí. Většina výrobců musí neustále reagovat na 

silný konkurenční tlak, který v celosvětovém měřítku vyvolávají firmy z nákladově 

příznivých zemí. Jedná se především o subjekty působící v oblasti asijských trhů. Tyto 

firmy jsou pak díky výrazně niţším nákladům schopny nabízet své výrobky za 

dramaticky niţší ceny. Úspora nákladů u těchto firem plyne především z niţších 

mzdových nákladů, pouţívání levnějších surovin, ale také z nedodrţování principů 

udrţitelného rozvoje a ochrany ţivotního prostředí. Je otázkou, jak dlouho bude tento 

trend pro státy, kde tyto subjekty působí, výhodný a udrţitelný. Boj s touto konkurencí 

není snadný a bude vyţadovat značné úsilí a schopnost pruţně reagovat na potřeby 

zákazníků. 

Důleţitým aspektem ovlivňujícím konkurenceschopnost firmy jsou procesy řízení 

kvality a neustálého zlepšování. Mezi zajímavé a v současné době hodně pouţívané 

metody patří koncepce dobrého hospodaření. Tento systém bývá také často nazýván 

podle počátečních písmen pěti japonských slov, která označují jednotlivé kroky (5S). 

Tato koncepce byla původně vyvinuta v oblasti automobilového průmyslu, ale její 

vyuţití je velmi univerzální a všestranné. Jedná se o systém, který se snaţí o maximální 

dodrţování pořádku a čistoty na pracovišti. Koncepce 5S je často aplikována v  oblasti 

výroby, ale její pouţití je vhodné ve všech vnitrofiremních útvarech a procesech. 

Obecným cílem je odstraňování neproduktivit a plýtvání. Velmi často je systém 

dobrého hospodaření také základním principem pro zavedení koncepce štíhlé výroby. 

Systém štíhlé výroby definuje tyto základní zdroje plýtvání: zásoby, pohyby, nekvalita, 

doprava, čekání, nadbytečné zpracování. Všechny uvedené zdroje plýtvání mohou být 

do jisté míry ovlivněny nepořádkem, nečistotami a chybějící disciplínou na pracovišti.       

Důleţitým aspektem zůstává, ţe koncepce dobrého hospodaření nevyuţívá pro zavedení 

pořádku a disciplíny ţádné specifické nástroje a techniky. Za další dominantní aspekt 

lze označit nutnost účasti všech pracovníků společnosti. Pořádek na pracovišti lze 

vyţadovat v rámci všech vnitropodnikových procesů (výrobní, administrativní, 

logistické).  

Prvním krokem při implementaci systému dobrého hospodařen by mělo být zachycení 

současného stavu. Toto je nejčastěji realizováno formou komplexní analýzy všech 
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podnikových procesů, která zhodnotí připravenost firmy na implementaci. Přestoţe lze 

systém 5S vyuţít ve všech procesech, vţdy bude nutné zohlednit specifika kaţdého 

podniku. Charakter výrobní firmy, jenţ se soustředí na hromadnou výrobu, bude zcela 

odlišný od kusové nebo malosériové produkce. Rozdíly budou mimo jiné zcela určitě v 

mnoţství pouţívaných nástrojů, sloţitosti jednotlivých operací, ale také v nárocích na 

pracovníky realizující výrobu. Koncepce dobrého hospodaření se snaţí odstranit nejen 

nepouţívané nářadí, ale také strojní zařízení, nebo jeho části. Toto bude vţdy nutné 

posoudit z hlediska řady parametrů. Přemisťování výrobních zařízení v rámci 

současných dispozičních řešení výrobní haly můţe být omezeno různými faktory. 

Vzhledem k těmto skutečnostem bude vţdy nutné implementaci systému dobrého 

hospodaření přizpůsobit konkrétním podmínkám.  

Důleţitým důsledkem zavádění této koncepce je změna myšlení pracovníků. 

Zaměstnanci si více uvědomují zaţité mechanizmy ve své práci a mohou tudíţ 

odhalovat případné zdroje zlepšování. Změna myšlení pracovníků by také měla být 

jedním z hlavních cílů při implementaci, která bude vţdy probíhat v delším časovém 

intervalu a je podmíněna neustálým vzděláváním.   

Cílem práce je posoudit moţnost implementace systému dobrého hospodaření ve 

společnosti  FERROMORAVIA, s.r.o., ale také navrhnout moţný postup jeho zavedení. 
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2. JAKOST A SYSTÉMY TQM 
 

V poslední době celosvětově zásadním způsobem stoupá význam jakosti a 

kvality ve všech oblastech. Často se v této souvislosti hovoří o revoluci kvality. Je 

nutno ovšem poznamenat, ţe ne všichni vedoucí pracovníci jsou ochotni akceptovat tyto 

zásadní změny v pohledu na procesy jakosti a kvality. Pokud však chtějí výrobní 

podniky v současném hyper-konkurenčním prostředí uspět, měly by otázkám 

managementu jakosti věnovat zvýšenou pozornost [9].  

Pojem Total Quality Management se začal pouţívat uţ v sedmdesátých letech pro 

systémy celopodnikového řízení jakosti v japonských firmách. Postupně se tato 

koncepce rozpracovávala i v americkém prostření a mnohými je dnes povaţována spíše 

za filosofii managementu. Koncepce TQM totiţ není nijak svázaná s normami a 

předpisy, ale jedná se o otevřený systém, absorbující všechno pozitivní, co můţe být pro 

rozvoj podniku vyuţito. Za jednu z nevýstiţnějších definic TQM můţeme povaţovat tu 

podle Corrigana, který hovoří, ţe je to filosofie managementu, formující zákazníkem 

řízený a učící se podnik k tomu, aby se dosáhlo plné spokojenosti zákazníků díky 

neustálému zlepšování podnikových procesů [8].  

Systém TQM tedy zasahuje do všech firemních procesů a měl by se týkat všech 

zaměstnanců. Mezi základní principy systému TQM můţeme zařadit [8]:  

a. Maximální orientace na zákazníka. 

b. Účast všech pracovníků firmy. 

c. Kontinuální zlepšování. 

d. Sociální ohleduplnost. 

 

Klíčový princip orientace na zákazníka znamená, ţe všechno co se ve firmě uskutečňuje 

se musí přizpůsobovat podle potřeb zákazníka. Jako zákazníka můţeme v tomto případě 

označit jakýkoliv subjekt, kterému předkládáme vlastní výsledky práce. Ve své podstatě 

má kaţdý zaměstnanec celou řadu interních zákazníků, se kterými spolupracuje. Tento 

princip také determinuje fakt, ţe koncepce TQM se týká všech zaměstnanců firmy. 

Kaţdý pracovník je totiţ zapojen do vnitropodnikových procesů a předkládá výsledky 

své práce. Aspekt týkající se sociální ohleduplnosti znamená, ţe firmy aplikující 

principy TQM berou na sebe také velkou míru odpovědnosti ve vztahu k vlastním 

zaměstnancům. Je nutné neustále mapovat míru spokojenosti zaměstnanců a 

monitorovat vliv podnikových aktivit na prostředí. Neméně důleţitým prvkem systému 
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TQM je princip neustálého zlepšování. V rámci této koncepce by měli být všichni 

pracovníci firmy zapojení do inovačních procesů. Hlavním cílem je především měnit 

myšlení lidí a snaţit se podporovat jejich otevřené a tvůrčí myšlení. Reálný důsledek 

navrhovaných zlepšení není zanedbatelný, ale klíčové je rozvíjet u zaměstnanců zájem o 

problémy v jejich nejbliţším okolí. Systém TQM je v řadě tuzemských firem úspěšně 

rozvíjen. Filosofie tohoto systému je zaloţena na jednoduchém předpokladu a to, ţe 

ekonomické výsledky organizace mohou být pozitivní jen při dlouhodobé spokojenosti 

a loajalitě zákazníků, ale také při spokojenosti zaměstnanců. To je dlouhodobě 

podmíněno zvládnutím procesů díky optimálnímu řízení zdrojů i lidí, ale také při 

efektivním naplňování jasné firemní strategie, jenţ je prosazována prostřednictvím 

vhodného stylu vedení [8].  

 

3. SEDM ZÁKLADNÍCH NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ JAKOSTI 

V rámci výrobní organizace je moţné nalézt celou řadu problémů, které mohou 

mít značně odlišný charakter. Pro jejich identifikaci a přesné měření je moţné vyuţít 

řadu standardních nástrojů z oblasti řízení jakosti. Klíčové nástroje jsou poté 

označovány jako sedm základních nástrojů řízení jakosti. Jedním z nejzákladnějších 

aspektů při hledání vhodného řešení je dostupnost relevantních informací. Pro oblasti, 

kde je moţné získat dostatek klíčových informací, lze pouţít exaktní metody pro jejich 

zpracování. Podíváme-li se na průmyslový podnik, můţeme říci, ţe v oblasti výrobní lze 

většinu jevů přesně kvantifikovat. Proto je moţné pro kontrolu řízení procesu nebo pro 

hledání řešení různých problémů pouţít statistické nástroje. Mezi základní nástroje 

řízení jakosti pak řadíme [1]:  

- Paretovy diagramy  

- Diagram příčin a následků  

- Regulační diagramy      

- Histogramy 

- Kontrolní tabulky 

- Bodové korelační diagramy 

- Vývojové diagramy 

 

Paretův diagram 

Paretův diagram patří mezi jednoduché, ale velmi efektivní nástroje. Umoţňuje 

identifikovat podstatné a nepodstatné faktory a ukázat, kam zaměřit úsilí při 
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odstraňování nedostatků v procesu zabezpečování jakosti. Paretův princip vychází 

z předpokladu, ţe 80 % problémů je způsobeno 20 % příčin. Tedy největší část 

problémů je způsobena malým počtem příčin. Často bývá tato klíčová skupina příčin 

nazývána ţivotně důleţitou menšinou. Pokud je tato skupina jevů identifikována je 

nutné zaměřit pozornost na jejich eliminaci. Zbývající příčiny se označují jako uţitečná 

většina. Paretovu analýzu lze úspěšně vyuţít při vyhledávání a definování 

nejpodstatnějších problémů, které jsou např. nejčetnější nebo nejnákladnější (druh vady 

odlitku, druhu zpracování a další) nebo nejčastější. Vyuţití Paretova diagramu je tedy 

velmi variabilní a lze jej aplikovat ve všech oblastech.  

Při pouţití Paretova diagramu je vţdy nutné si přesně uvědomit, z jakého pohledu 

chceme problém hodnotit. Zda pouze z principu prosté četnosti výskytu jevu, z hlediska 

nákladů jimi determinovanými, nebo z hlediska dopadu neshody na funkční vlastnosti 

produktu [6]. Velmi často bývá Paretův diagram vyuţíván současně s diagramem příčin 

a následků. Pomocí digramu příčin a následků jsou v první fázi identifikovány 

potenciální příčiny problémů, které jsou poté vyhodnoceny prostřednictvím Paretova 

diagramu. V oblasti logistiky je na stejném principu zaloţena analýza ABC, která se 

pouţívá pro klasifikaci zásob. Ve skupině A jsou poté poloţky, které tvoří početně 

malou část, ale jsou objemné z hlediska jejich podílu na celkové spotřebě.  

 

Kontrolní tabulky 

Kontrolní tabulky slouţí k ručnímu sběru prvotních dat. Jedná se ve své podstatě 

o metodu, která umoţňuje získávat informace o průběhu procesu. Uspořádaný a 

přehledný způsob záznamu dat umoţňuje zjednodušení a standardizaci informací a 

jejich snadnou vizuální interpretaci. Zápis pak bývá velmi často prováděn ruční formou, 

ale jsou jiţ také aplikovány elektronické metody,  jenţ vyuţívají dotykových obrazovek.  

Takto zpracovávané kontrolní tabulky mohou být poté on-line vyhodnocovány a 

zpracovávány. Kontrolní tabulky umoţňují velmi snadnou formou zpracovat velké 

mnoţství dat, které jsou poté podrobeny sekundární analýze. Příklad zpracované 

kontrolní tabulky ukazuje tab. 1. V rámci tabulky je zpracován záznam o měření 

povrchové tvrdosti tepelně zpracovaného výrobku. V případě vyuţití elektronických 

forem záznamu odpadají operace nutné pro převedení zaznamenaných údajů do 

zpracovatelné podoby. Obecně lze vyuţít kontrolní tabulky pro záznam velmi širokého 

spektra údajů. 
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Záznam o měření tvrdosti  DATUM:  

Datum: 11.2.2012 

Číslo pece: 2 

Směna: denní / odpolední /  

             noční 

Vloţeno do pece:           

hod 

Vytaţeno z pece:           hod 

Teplota:  

 

Dělník:  

Kontrola:  

Tvrdost Záznam Součet 

40 – 42 ı ı 2 

42 -  44 ı ı ı ı ı ı 6 

46 – 48 ı 1 

48 – 50 ı ı ı 3 

50 – 52 ı ı ı ı       4 

52 – 54 ı ı ı ı ı ı ı     7 

54 – 56 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 12 

56 – 58 ı ı ı ı ı ı ı ı 8 

60 – 62 ı ı ı ı ı 5 

 

 

  

Podpis: 

 

Tab. 1 Kontrolní tabulka – záznam o měření tvrdosti po tepelném zpracování 
 

Diagram příčin a následků 

Diagram, který je rovněţ nazýván podle svého autora Ishikawův nebo diagram 

rybí kosti (pro svůj tvar), je nástrojem shromaţďování informací o procesech,  

výsledcích, výkonnosti procesů za účelem zdokonalení [8]. Jedná se o nástroj zaloţený 

na principu týmové práce. Velmi často se pouţívá pro řešení sloţitých a 

dlouhotrvajících problémů, kdy není příčina zcela jednoznačná. V praxi se můţeme 

setkat se třemi variantami diagramů příčin a následků [8]:  

 diagram pro analýzu variability procesu 

 diagram pro klasifikaci procesu 

 diagram pro vyšetřování příčin 

 

Princip jeho sestrojení je zaloţen na bázi brainstormingu, kdy členové řešitelské 

skupiny v první etapě se snaţí definovat hlavní kořenové příčiny. U těchto kategorií 

jsou poté definovány sub-příčiny. Pro vyhodnocení je moţné pouţít Paretův diagram. 

Všichni účastníci řešitelského týmu mohou přidělit určitý počet bodů, který znamená 

intenzitu vlivu dané příčiny. Takto posouzené příčiny od všech účastníků jsou poté 

vyhodnoceny Paretovým diagramem. Digram příčin a následků má velmi univerzální 

pouţití a lze jej aplikovat na široké spektrum problémů.    
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Regulační diagramy 

Regulační diagram patří k základním nástrojům statistické regulace procesu. 

Tato umoţňuje preventivní přístup k řízení jakosti, neboť na základě včasné identifikace 

odchylek průběhu procesu od dané úrovně, lze provést zásahy vedoucí k dosaţení 

poţadované úrovně. Obecně lze regulaci chápat jako proces, kdy dochází k pravidelné 

kontrole vstupní veličiny a jejího porovnání s intervalem ve kterém se má nacházet [9].  

Regulační diagramy monitorují pomocí vhodně nastavených intervalů stupeň variability 

daného procesu. Cílem je kontinuálně udrţovat sledovaný proces ve stabilní úrovni. 

V rámci kaţdého výrobního procesu je moţné identifikovat celou řadu faktorů, které 

ovlivňují jeho variabilitu. Tyto faktory můţeme z hlediska principu jejich vzniku 

rozdělit do dvou základních kategorií: náhodné, vymezitelné. Náhodné vlivy lze také 

chápat jako přirozené, které se budou vţdy v určité míře vyskytovat. Řadíme sem 

například: kolísání teploty, vibrace stroje, kvalitu práce. Tyto zdroje variability není 

moţné ve své podstatě nikdy zcela eliminovat. V důsledku těchto příčin má proces a 

jeho parametry zpravidla stabilní pravděpodobností rozdělení. Díky tomu je moţné 

chování procesu poměrně úspěšně predikovat a udrţovat stav na poţadované úrovni. 

Druhá skupina vlivů jsou vlivy vymezitelné. Kaţdý z těchto vlivů působí samostatně a 

způsobuje významné odchylky od poţadované úrovně. Tyto vlivy lze identifikovat a 

minimalizovat jejich působení bez nutnosti výrazného zvýšení nákladů. Změny 

způsobené těmito vlivy zásadním způsobem ovlivňují výsledky výrobního procesu. 

Hlavním principem regulačního diagramu je především identifikovat tuto skupinu jevů 

a následně je odstraňovat. Vyuţití regulačních digramů je ze své podstaty zaloţeno na 

analýze velký souborů dat. Nemá tedy význam provádět statistickou regulaci procesu u 

malosériových nebo dokonce kusových výrobních procesů.  

 

Vývojový   diagram 

Vývojový diagram patří k základním nástrojům neustálého zlepšování kaţdého 

procesu. Díky své přehlednosti a jednoduchosti umoţňuje názorně zobrazit proces a 

pochopit jak funguje. Přesná vizualizace procesu umoţňuje neustálé zlepšování a 

snadnější odstraňování problémů [2].  

Vývojový diagram umoţňuje grafickou interpretaci sledovaného výrobního procesu. 

Jednotlivé části představují operace, činnosti nebo kontrolní místa celého procesu. 

Vývojový digram je moţné vyuţít pro znázorňování sloţitých systémů a vazeb. Pro 

zobrazení vyuţívá jednoduchý systém grafických symbolů.  
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Histogramy 

Histogram graficky znázorňuje intervalové rozdělení četnosti. Histogram je 

sloupcový graf, kde osa x odpovídá šířce intervalu a osa y vyjadřuje četnost hodnot 

sledované veličiny v příslušném intervalu [8]. V oblasti neustálého zlepšování se 

histogramy mohou vyuţívat například v těchto oblastech [8]: 

-         rozdělení četnosti rozměru vyráběných výrobků, 

-         rozdělení pevnosti po tepelném zpracování, 

-         rozdělení teploty, 

-         rozdělení chemického sloţení výrobku, 

-         analýza stability výkonu strojů, 

-         posouzení kvality seřizovačů, operátorů, kontrolorů. 

Vzhledem k přehlednosti, názornosti a rychlému zpracování patří histogramy 

k nejpouţívanějším statistickým nástrojům. Pro zpracování histogramů je nutné 

pravidelně monitorovat a měřit sledovaný proces. Optimální je  pokud při sběru dat, 

který můţe také být realizovaný formou kontrolní tabulky, je vyuţíváno elektronické 

formy zápisu. Toto odstraňuje činnosti spojené s převedením dat do elektronické 

podoby. Vyhodnocování histogramů pak vyţaduje základní znalosti  z oblasti 

statistickým metod a určitou zkušenost spojenou s hodnocením jednotlivých změn.   

 

Bodové korelační diagramy 

Vyuţití těchto diagramů je v procesech, kde není z různých důvodů moţné měřit 

a ovlivňovat vybraný parametr procesu. Důvody mohou být jak to, ţe není okamţitě 

k dispozici potřebná měřící technika, tak například neefektivita prováděných 

regulačních zásahů. Dalším příkladem je situace, kdy přesné hodnoty sledovaného 

parametru procesu můţeme získat pouze pomocí destruktivních zkoušek, které ovšem 

nelze provést. Řešením je pak právě v nalezení jiné nedestruktivní metody, která s jiţ 

zmíněnou destruktivní koreluje. Princip tedy spočívá identifikaci proměnné, která je 

s řešenou proměnou ve funkční závislosti. Příkladem můţe zjišťování pevnostních 

charakteristik, kdy řada metod má destruktivní charakter. V tomto případě pak lze pro 

určování těchto charakteristik vyuţít chemické sloţení materiálu. 

Omezení vyuţití bodových diagramů je z titulu pouţití korelačního koeficientu, který 

nám slouţí jako numerické ověření stochastické závislosti. Zde je nutné přesně 

identifikovat sledovanou závislost a vyhnout se tzv. zdánlivé korelaci [9].  
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Při zdánlivé korelaci, lze najít mezi sledovanými veličinami společné rysy, ale ve 

skutečnosti bývají obě veličiny funkční závislostí veličiny třetí. Je ovšem nutné 

poznamenat, ţe ve většině případů, jsou závislosti týkající se běţných parametrů 

všeobecně známé a prověřené. 

 

4. NOVÝCH SEDM NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ JAKOSTI 

Pro řízení jakosti je vyuţíváno široké spektrum důleţitých nástrojů. Mezi 

základních sedm nástrojů patří předchozí popsané. Vyuţití těchto nástrojů je především 

v oblastech operativního řízení jakosti. Často však jsou v rámci průmyslových podniků 

řešeny problémy, pro které není dostatek agregovaných dat. Některá data se objevují jen 

v myslích zainteresovaných pracovníků a jsou spíše vyjádřitelná slovy neţ exaktním 

způsobem. Pro řešení těchto nestandardních otázek jsou vyuţívány metody zařazené do 

kategorie tzv. nových sedmi nástrojů řízení jakosti. Jedná se o tyto nástroje [2]:  

- Afinitní diagram, 

- Diagram vzájemných vztahů, 

- Systematický stromový diagram, 

- Diagram PDCA, 

- Maticový diagram, 

- Analýza údajů v matici, 

- Síťový graf.   

 

Tyto nástroje lze nejčastěji pouţít v procesech zlepšování kvality produktu, realizace 

firemní politiky, nestandardních problémů a dalších. Pokud bychom měli definovat 

několik základních obecných úkolů, pro které je sedm nových nástrojů určeno, mohl by 

výčet vypadat takto [8]: 

1. Dokončit úkoly. 

2. Eliminovat neshody. 

3. Asistovat při výměně informací. 

4. Šířit informace do příslušných míst. 

5. Vyuţívat „nefiltrovaných“ informací. 

 

Většina z těchto nástrojů je zaloţena na týmové práci, coţ je také dost odlišuje od 

základních sedmi nástrojů řízení jakosti. 
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 5. LOGISTICKÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ KVALITY 

Většina průmyslových podniků potřebuje pro efektivní průběh výrobních 

procesů skladovat určité mnoţství surovin a polotovarů. Skladové hospodářství pak 

můţe být velkým zdrojem plýtvání a neefektivity. 

Obecně lze říci, ţe skladování je nedílnou součástí kaţdého logistického systému. Z 

relativně nevýznamné sloţky logistického systému se postupem doby stala jedna z jeho 

nejdůleţitějších součástí. Skladovací proces má významný podíl na zajišťování potřebné 

úrovně dodavatelského servisu při co moţná nejniţších nákladech, coţ je jedna ze 

základních idejí logistiky ve všech sférách. Skladování tvoří důleţitý spojovací článek 

mezi výrobním subjektem a odběrateli [10]. 

Základní princip skladování je zaloţen na metodě Push (tlak), kde skladový prostor 

slouţí jako místo, kde je alokována nadbytečná produkce. Skladové systémy zároveň 

umoţňují vyrovnávat výkyvy způsobené v rozdílech mezi výrobou a trhem.  

V posledních letech je velmi časté, ţe sklad slouţí jako průtokové centrum, jeţ posouvá 

uspokojování potřeb zákazníka na vyšší stupeň, protoţe je finální produkt blíţe 

zákazníkovi [10].  

Princip systému tahu je zaloţen na dokonalých informacích a kontinuálním sledování 

aktuální poptávky. Funkcí skladování - skladu v průběhu všech fází logistického 

procesu je přijímat zásoby produktů (surovin, dílů, zboţí ve výrobě, hotových výrobků) 

uchovávat a vytvářet jejich uţitné hodnoty, vydávat zásoby a provádět potřebné 

skladové manipulace, poskytovat informace o stavu, podmínkách a rozmístění  

skladových produktů. Účelem skladování je vytvářet a shromaţďovat zásoby pro další 

plynulé zásobování či vydávání odběratelům [10]. Z hlediska výrobního podniku patří 

mezi nejklíčovější činnosti skladového hospodářství zajišťování plynulosti výrobních 

dodávek. V případě kontinuálních výrobních procesů, by případné ohroţení plynulosti 

výroby mohlo znamenat velké ekonomické ztráty. Obecně můţeme hlavní důvody pro 

drţení zásob a skladování rozdělit do následujících oblastí: 

- vyrovnání rozdílu v přísunu a odsunu materiálu, 

- spojování dodávek od více dodavatelů a odběratelů, 

- eliminace případných výkyvů ve spotřebě a dodávkách, 

- efektivnější vyuţití kapacit strojů, 

- sníţení komplexních logistických nákladů, 

- moţnost vyuţití principu JIT, 
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- zvyšování úrovně zákaznického servisu, 

- omezování dopadů nejakostí výroby.  

 

Skladové systémy lze pouţít pro zabezpečení výrobní činnosti podniku, ale také  

ke směšování různých výrobků z jednotlivých výrobních zařízení podniku pro dodávku 

jednomu zákazníkovi. Skladové systémy je moţné také vyuţít pro rozdělování velkých 

zásilek, k paketování produktů do menších balení. Toto můţe přispívat k lepšímu 

uspokojování zákaznických potřeb [14].  

Drţení zásob ve skladu však také znamená velké náklady. Obecně můţeme náklady 

spojené se zásobami rozdělit do tří základních kategorií: 

a. Náklady spojené s drţením zásob 

b. Náklady spojené s objednávání 

c. Náklady v důsledku nedostatku zásob.  

Náklady spojené s drţením zásob v sobě zahrnují všechny poloţky, které se váţou na 

sklad a jeho organizaci. Obecně lze tyto náklady klasifikovat do těchto skupin: náklady 

spojené s vázaností kapitálu v zásobách, náklady na udrţování skladu, náklady na 

pojištění, náklady spojené s moţným znehodnocením zásob. Náklady na objednávání 

zahrnují všechny náklady, které souvisejí s objednáním, dopravou, uskladněním, 

kontrolou a evidencí zásob. Poslední kategorií nákladů jsou náklady plynoucí 

z moţného nedostatku zásob. Tato kategorie se můţe jevit jako zanedbatelná, ale v této 

souvislosti si je třeba uvědomit, ţe existuje řada oblastí průmyslu, kde přerušení výroby 

můţe znamenat fatální důsledky. Jedná se především pro procesy: metalurgické, jaderné, 

chemické. Velké škody můţe znamenat přerušení výroby také například v oblasti 

velkosériové výroby osobních automobilů.  Vţdy je tedy nutné najít optimální hladinu 

zásob, která neohrozí plynulý tok výroby, ale zároveň nebude znamenat vysoké náklady 

spojené s jejich udrţováním. 

 

6. SYSTÉM DOBRÉHO HOSPODAŘENÍ (5S) 

Metoda dobrého hospodaření má své kořeny v Japonsku. Často bývá aplikována 

současně s principy neustálého zlepšování – Kaizen. Název metody vychází 

z počátečních písmen pěti základních kroků (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke). 

Metoda 5S je orientována na pořádek, čistotu, organizaci a systém na pracovišti. Mezi 

základní cíle při implementaci koncepce dobrého hospodaření můţeme zařadit:  

- Čisté pracovní prostředí. 
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- Bezpečnost na pracovišti. 

- Oţivení pracoviště. 

- Zvýšení pracovní morálky. 

- Zlepšení motivace pracovníků. 

- Odstranění všech moţných zdrojů plýtvání. 

- Omezování fyzicky namáhavé práce. 

- Přehlednější organizace pracoviště. 

- Změna postojů pracovníků ke svěřenému majetku. 

- Sniţování všech časových ztrát. 

- Redukce chyb v identifikaci a omylů. 

- Vyšší kvalita výroby a všech procesů. 

- Lepší kontrola všech procesů. 

- Budování spolehlivé a konkurenceschopné firmy. 

 

Systém 5S nevyuţívá pro dosaţení svých cílů, ţádné speciální techniky a nástroje, ale je 

zaloţen na principech dodrţování standardních pravidel a postupů. Pořádek na 

pracovišti by se měl týkat všech věcí a strojů, které jsou ve výrobních prostorech. 

Současně se jedná o koncept, který by měl procházet všemi úrovněmi firmy a být 

realizovaný ve všech procesech. Týká se jak výroby, ale také administrativy, logistiky, 

dopravy a všech ostatních činností. Prvním krokem při implementaci systému dobrého 

hospodařen by mělo být zachycení současného stavu. Zpravidla bývá zvykem, ţe 

systém 5S jen nejprve aplikován v oblasti výrobních procesů. Toto nelze povaţovat za 

nedostatek, je ovšem ale nutné, aby v jedné časové rovině byla zahájena implementace 

také v dalších navazujících procesech.  

 

a. Seiri 

Tento krok je první v celém procesu zavádění metody dobrého hospodaření. 

V překladu toto slovo znamená roztřídit. V anglické terminologii se často pro první 

krok pouţívá slovo Sort. Základní myšlenkou tohoto kroku je předpoklad, ţe pro 

zavedení pořádku a úklidu na pracovišti je nutné odstranění nepotřebných 

(nepouţívaných) věcí z pracoviště. Jedná se o předměty, které nejsou při pracovních 

činnostech vyuţívány. V rámci toho je nutné přesně klasifikovat, co je pro výrobní 

proces nezbytné a které nářadí a přípravky je moţné z pracoviště odstranit. Obecně pak 

platí, ţe menší počet věcí na pracovišti znamená lepší přehlednost a snadnější orientaci. 
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Při třídění nepotřebných věcí se zpravidla postupuje tak, ţe věci, které jsou označeny za 

nadbytečné, jsou označeny barevným štítkem. V případě nesrovnalostí při rozhodování, 

můţe o potřebě daného předmětu na pracovišti rozhodnout přímý nadřízený daného 

pracovníka (mistr, technolog, vedoucí směny). První krok při implementaci bývá také 

často spojován s největším odporem pracovníků, který je nutné minimalizovat 

vzděláváním. Hlavní myšlenkou tohoto konceptu je, ţe není efektivní skladovat vadné 

nářadí, opotřebené nástroje, staré náhradní díly, nepotřebné předměty a podobně. 

Všechny nepotřebné, staré, či poškozené věci, je nutné z pracoviště odstranit. Předměty, 

které jsou nevyuţívané, ale nejsou ţádným způsobem poškozené, nebo zastaralé je 

moţné umístit do skladu nářadí popřípadě přemístit na jiné pracoviště.     

 

b. Seiton 

Tento krok lze také označit termínem srovnat (anglicky Set in Order). V rámci 

tohoto kroku je nutné všechny zbylé věci po roztřídění srovnat a přidělit jim vhodné 

místo. Před samotným rozmístěním věcí je nutné vše očistit a uklidit. Umístění věcí je 

nutné věnovat velkou pozornost a při návrhu jednotlivých odkládacích prostor je dobré 

zohledňovat také ergonomické poţadavky. Pro správné uspořádání pracoviště a všech 

nástrojů a nářadí je nutné vyţít klíč, který je dám principem: Kde ? Co ? Kolik ? 

Zvláštní pozornost je poté nutné věnovat uloţení měřících přístrojů. Tyto by měly být 

uloţeny na viditelném a především čistém odkládacím místě. Řada nepřesností při 

měření můţe být způsobena právě nečistotami jako je olej nebo zbytky po opracování.  

 

c. Seiso 

Třetí krok systému dobrého hospodaření se týká především čistoty. Důleţité je 

odstranit z pracoviště veškerou špínu, nečistoty a nastavit systém dodrţování principů  

čistoty. Obecně lze říci, ţe udrţování čistoty na pracovišti je výchozím bodem pro 

zavádění standardů a údrţby v rámci koncepce 5S. Nánosy nečistot mohou často 

skrývat praskliny, netěsnosti a další abnormality, jenţ mohou způsobovat výrobu 

nejakostní produkce. Do koncepce čistoty patří také výměna pracovního oděvu 

zaměstnanců, ale také očista ochranných pomůcek. Důleţitým krokem je pak stanovení 

přesného plánu údrţby, který definuje postup a činnosti, ale také odpovědnosti za 

stanovené úkoly.  V rámci třetího kroku je také zvýšená pozornost věnovaná umístění 

odpadů na pracovišti a jejich třídění. Mezi kritické nedostatky můţeme zařadit nalezení 

odpadu mezi hotovými výrobky.   
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d. Seiketsu 

Čtvrtý krok systému 5S znamená standardizovat. Jedná se o zavedení všeobecně 

platných norem, které zamezí opakování předešlých nedostatků (nepotřebné věci, 

nepořádek, špína). Důleţité je, aby nastavený standard byl jednoznačný a pro všechny 

pracovníky srozumitelný. Zavedený standard musí být pochopen všemi stranami 

aktivně zapojenými do realizace metody 5S ve společnosti. Standard lze také chápat 

jako optimální realizaci varianty určité činnosti. Ze zavedeného standardu vyplývá pro 

kaţdého pracovníka povinnost se tímto postupem řídit a dodrţovat veškerá pravidla 

v daném postupu navrţená. Je rovněţ důleţité, aby byly tyto standardy vyvěšeny na 

všech pracovištích, kde jsou aplikovány. 

 

e. Shitsuke 

Poslední krok souvisí s disciplínou na pracovišti. Disciplínu lze chápat ve dvou 

rovinách: dodrţování standardů a kontrola a dodrţování programu dobrého hospodaření 

[6]. Obecně lze říci, ţe disciplína je klíčová proto, aby nedošlo k degradaci dosaţených 

pokroků. Při prvních krocích prošel podnik očistným procesem, který znamenal nejen 

odstranění zbytečných věcí, zvýšení hygieny na pracovišti, ale také zásadní změnu 

vnitropodnikových procesů. V rámci poslední etapy je důleţité nastavit proces 

neustálého zlepšování dosaţeného stavu. Je důleţité, aby pracovníci postupně nepřešli 

na starý způsob práce a vše se nevrátilo do původního stavu. Pro hodnocení dosaţených 

pokroků je moţné vyuţít různých metod. Mezi zajímavé alternativy patří soutěţ mezi 

pracovišti, která na bázi sportovního soupeření nutí zaměstnance k dodrţování všech 

principů.    

 

Zavádění metody 5S si klade za cíl eliminaci ztrát, zvyšování přidané hodnoty, zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy. Mezi velmi časté příčiny neúspěchu při implementaci 

patří dlouhotrvající aplikace a v podstatě nikdy nekončící proces neustálého zlepšování. 

Zavedením 5S lze podstatně zlepšit hospodaření podniku a vztah zaměstnanců k práci 

respektive ke svým pracovištím [16].  

 

Pracovníci si více uvědomují zaţité mechanizmy při své práci a v řadě případů odhalí 

rezervy a moţnosti pro zlepšení. Před samotnou implementací systému dobrého 

hospodaření je nutné vše důkladně naplánovat a především proškolit všechny 

pracovníky. Systém 5S je ze svého principu dlouhodobý a proto nelze očekávat 
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výsledky v krátkém časovém období. Přestoţe důsledky prvních kroků jsou ve firmě 

okamţitě identifikovatelné. Vedení kaţdé organizace, která se pro zavedení rozhodne, 

musí být připraveno na odmítavý postoj zaměstnanců při implementaci.  

Vzhledem k tomu je nutné všechny pracovníky dokonale seznámit s koncepcí 5S, aby ji 

akceptovali před samotným začátkem procesu implementace.   

Je nutné si uvědomit, ţe koncepce dobrého hospodaření se netýká pouze výrobních 

procesů. V poslední době je velmi populární aplikace týkající se vyţití tohoto systému 

také při práci na pracovišti, v kancelářích a všude tam, kde jsou osobní počítače 

umístěny. V případě aplikace systému 5S v této oblasti můţe vypadat náplň 

jednotlivých kroků následujícím způsobem:  

 

A. SEIRI – VYTŘIĎ  

- kontrola souborů na PC, 

- kontrola všech instalovaných programů, 

- kontrola všech adresářů na pevném disku, 

- odstranění nepotřebných dat a softwarových nástrojů. 

 

B. SEITON - SROVNAT  

- rozdělit zbylé soubory do logické adresářové struktury, 

- posoudit nutnost všech zbylých oddílů, 

- umístění nejpouţívanějších adresářů na plochu, 

- vytvoření ikon pro pouţívané SW produkty. 

 

C. SEISO – VYČISTIT  

- pravidelná organizace souborů a programů, 

- pravidelný systém zálohování dat, 

- pravidelné odstraňování nepotřebných informací. 

 

D. SEIKETSU - STANDARDIZOVAT 

- nastavit systém pravidelné údrţby souboru a programů. 

 

E. SHITSUKE – DISCIPLÍNA - SYSTÉM 

- zavádět jednotou koncepci organizace hlavních dokumentů v PC, 

- audit a kontrola, 
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- systém komplexní zálohy dat, 

- systém monitorování neproduktivního vyuţívání internetu. 

 

V případě administrativních pracovníků můţou být prostoje a zdrţení často způsobeny 

hledáním elektronických informací. Pokud se toto opakuje je moţné podle výše 

zmíněného konceptu zavést systém 5S také v oblasti elektronické zprávy dat. 

 

7. VÝZNAM PRINCIPU NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ 

Koncepce neustálého zlepšování (Kaizen) bývá často označována za klíčový 

aspekt úspěchu japonských firem. Kaizen znamená neustále zlepšování a zdokonalování, 

které se týká všech pracovníků firmy. Zlepšování však nejsou zaloţeny na dramatických 

změnách, ale na vylepšování drobností. Autorem této koncepce je Masaaki Imai, který 

Kaizen definuje jako proces neustálého zdokonalování v osobním, domácím, 

společenském a pracovním ţivotě. Při zavádění koncepce Kaizen na pracovišti je 

důleţité, aby se týkala všech zaměstnanců firmy. Ve své podstatě se Kaizen snaţí 

odstraňovat ztráty jenţ je moţné ve výrobním procesu redukovat a to v co nejkratším 

čase a při vynaloţení minimálních prostředků. Kaizen lze jako proces charakterizovat 

pomocí několika hlavních principů [4]: 

- drobné změny, 

- kontinuální průběh, 

- minimální náklady na implementaci, 

- jeho průběh je postupný a realizovaných v malých sekvencích, 

- nedramatické ale dlouhodobé důsledky, 

- nutnost zapojení všech pracovníků, 

- vyţaduje vysokou motivovanost pracovníků, 

- podporuje týmovou práci, 

- velmi špatně aplikovaný při dramatických změnách, 

- špatná aplikace ve firmách s vysokou fluktuací pracovníků. 

Důleţitým aspektem neustálého zlepšování je odstraňování všech potenciálních zdrojů 

plýtvání. Kaizen identifikuje tři základní kategorie plýtvání, které označuje slovy: 

Muda, Mura, Muri. Termín Muda označuje neefektivitu nebo činnost která nepřidává 

podniku a výrobku ţádnou hodnotu. Tato koncepce je také myšlenkovým základem pro 

systém štíhlé výroby. Mezi základní zdroje plýtvání můţeme zařadit [5]:  

1. Nadprodukci. 
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2. Zásoby. 

3. Pohyb. 

4. Nadbytečné zpracování. 

5. Prostoje. 

6. Nekvalita. 

7. Doprava. 

V případě nadprodukce můţe být nejčastější příčinou nedodrţování výrobního plánu. 

Toto můţe znamenat mimo jiné plýtvání vstupními surovinami, ale také lidskou prací a 

pracovním kapitálem. Dalším potenciálním zdrojem plýtvání jsou zásoby. Zde je nutné 

neustále posuzovat optimální mnoţství zásob na skladě, protoţe drţení vysokého 

mnoţství zásob znamená pro firmu značné náklady. Mezi základní zdroje plýtvání 

v případě pohybu patří především neefektivní činnosti pracovníků. Nadbytečné 

zpracování můţe představovat operaci, kterou zákazník nevyţaduje a která tedy není 

kalkulovaná v ceně. Velkým problémem v řadě firem bývají prostoje mezi jednotlivými 

operacemi. Toto můţe být způsobeno především špatnou optimalizací celého procesu a 

nevhodným vytíţením jednotlivých výrobních stupňů. S tím můţe také souviset vyšší 

stupeň nejakosti a výroba neshodných produktů. Toto je často dáno rozdílem ve vytíţení 

pracovišť během výrobního času, kdy při extremním přetíţení musí operátoři vykonávat 

práci ve velkém stresu, kdy snadno dojde ke vzniku zmetku. Poslední kategorií plýtvání 

je doprava. Zde se nejedná jen o neefektivity při dopravě hotových výrobků směrem 

k zákazníkovi, ale také o plýtvání při přepravě polotovarů uvnitř firmy.   

Kategorie Mura zahrnuje všechny nepravidelnosti nebo abnormality v kontinuálnosti 

výrobního procesu. Typické příčiny mohou být například nepravidelnost při práci stroje 

nebo pracovníka, který má činnost vykonávat. 

Zdroje plýtvání označované jako Muri mohou být spojeny s náročností pracovního 

výkonu pro zaměstnance nebo i pro výrobní zařízení. Často můţe docházek k tomu, ţe 

je náročná výrobní operace realizována na agregátu, který není na takovéto pouţití 

dimenzován. Vzhledem k tomu mohou poté vynikat nejakostní výrobky nebo docházet 

k neplánovaným prostojům. 

Význam neustálého zlepšování je především důleţitý vzhledem k externím vlivům, 

které na kaţdý výrobní podnik působí. Současný podnik lze také přirovnat k ţivému 

organizmu, který neustále přijímá podněty ze své okolí a reaguje na ně. Obr. 1 ukazuje 

nejdůleţitější vlivy, které mohou působit na výrobní organizaci.      
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Obr. 1 Vlivy působící na výrobní  organizaci  

 

Vlivy působící na všechny podniky snaţící se prosadit v současném super -

konkurenčním prostředí mohou přinášet velké a rychlé změny. Mezi nejdůleţitější 

faktory patří:  

 

 Ekonomika  - Zde je nutné zmínit silné globalizační trendy, ale také důsledky 

recese spojené s vývojem na světových trzích.  

 

 Politika - Mezi nejdůleţitější politické faktory řadíme: válečné konflikty, 

fiskální a monetární politika, ale také vliv zahraničního obchodu silných a 

vyspělých zemí. 

 

 Legislativa - Právní rámec dané společnosti. Vymahatelnost práva. 

 

 Energie - Důsledky rostoucích cen všech energií vyuţívaných v průmyslu.  

 

 Technologie  - Nové směry v informatice. Rychlý vývoj komunikační techniky. 

 

 Sociální vlivy – Nezaměstnanost, nové ţivotní trendy, odlišný hodnotový systém.  

 

 Ekologie – Ekologické dopady lidské průmyslové činnosti. 
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 Trh – Super – konkurence, individuální poţadavky zákazníků, tlak na 

operativnost dodávek, poţadavky na vysokou kvalitu.  

 

Máli podnik úspěšně čelit všem vnějším vlivům, musí usilovat především o neustálé 

zdokonalování. Je nutno poznamenat, ţe principy neustálého zlepšování jsou ve velké 

míře zaloţeny na japonské mentalitě. Kaizen je v Japonsku vnímán jako způsob ţivota a 

styl myšlení lidí. Většina nových koncepcí, které jsou dnes v Japonsku vyuţívané, byla 

vyvinuta právě tam a představuje kvalitativní zdokonalení pouhé statistické kontroly 

kvality z 60. let.  

Hlavní důsledek vyuţívání filosofie Kaizen je třeba spařovat ve změně myšlení 

zaměstnanců. V pracovním prostředí se lidé často setkávají s problémy, které jsou 

komplexního charakteru. Lidé se musí učit jak tyto problémy identifikovat, popsat a 

řešit. V rámci filosofie Kaizen je problém vnímán jako vítaná příleţitost ke zlepšení. 

Evropské chápání problémových oblastí je naprosto odlišné.  

 

8. METODA ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU - JIT 

Just – in – time (právě v čas) je koncept, který vznikl ve společnosti Toyota. 

Tento koncept byl vytvořen a následně uplatňován v řízení výroby od počátku 

sedmdesátých let v Japonsku, USA a v západní Evropě. Základní myšlenka je vyrábět 

pouze nezbytné poloţky v potřebné kvalitě, v nezbytných mnoţstvích a v nejpozději 

přípustných časech [11]. Systém JIT je zaloţen především na odstraňování pěti 

významných druhů ztrát (nadprodukce, čekání, doprava, zásoby, nejakost). 

Aplikaci JIT je potřeba chápat jako významný strategický záměr, který musí vycházet 

jak z celkové, tak zejména z výrobní strategie podniku a musí s nimi být v souladu. JIT 

bývá převáţně aplikován ve firmách, které sledují nákladové strategie [12]. 

Z uvedených zdrojů plýtvání jsou z pohledu JIT nevýznamnější především ztráty 

způsobené v důsledku drţení zásob. Vzhledem k tomu se za zcela ryzí formu aplikace 

této metody povaţuje jednokusový materiálový tok. Toto také zásadním způsobem 

ovlivňuje poţadavky na jakost výroby. Pokud takto dramaticky sníţíme zásoby 

rozpracované výroby, můţe kaţdý nejakostní výrobek znamenat ohroţení kontinuity 

celého procesu. Proto je v rámci systémů zaloţených na principu JIT tak velký důraz 

věnovaný právě kvalitě. Z hlediska aplikovatelnosti je tento systém ze své podstaty 

nejlépe vyuţitelný v oblasti hromadné a velkosériové výroby. Čím více se zvyšuje 
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variabilita vyráběných produktů, tím je sloţitější tuto metodu aplikovat. Nejčastější 

vyuţití této metody pak nacházíme v oblasti automobilového průmyslu, výroby 

elektroniky, výpočetní techniky a v podobných oblastech. Mezi základní charakteristiky 

systému JIT můţeme zařadit především [13]:         

- nízkou hladinu rozpracované výroby, 

- minimalizace mezioperačních skladů a zásob, 

- krátké průběţné doby výroby, 

- dlouhodobý systém plánování, 

- sniţování celkového objemu seřizovacích časů, 

- rychlý tok materiálu napříč firmou, 

- aplikace systému malých výrobních dávek, 

- maximální důraz na kvalitu, 

- transparentnost celého systému, 

- určitá část lidských kapacit je operativně doplňována. 

 

Zavedení systému JIT není moţné realizovat v krátkém časovém horizontu. 

Implementace této metody zpravidla ve firmě znamená zcela zásadní změnu většiny 

procesů. Z hlediska vztahů k zákazníkům dochází k zásadní redukci rozsahu 

vyráběných produktů. JIT znamená specializaci na vybraný výrobek nebo skupinu 

výrobků. Tento systém je velmi citlivý na jakékoliv druhy nestability. Proto je 

maximálně důleţitá stabilita podnikatelského prostředí. Zde můţeme zmínit: 

dlouhodobě stabilní poptávku, spolehlivost dodavatelských firem, stabilní kvalitu 

dodávek. JIT rovněţ klade extrémní nároky na komunikaci, jak uvnitř organizace, tak 

vzhledem k zákazníkům i dodavatelům. Stabilita je rovněţ nutná v případě 

připravenosti výrobních zařízení. Ve většině případů se proto vyuţívají preventivní 

systémy údrţby.  

Má-li být JIT produktivní a ekonomicky rentabilní vyţaduje také maximální vyuţití 

všech výrobních kapacit a zdrojů. Ve všech procesech jsou poté vyuţívány principy 

totálního řízení kvality. Systém současně vyţaduje aktivní účast pracovníků na všech 

úrovních řízení. Z hlediska většiny firem lze spatřovat největší problém koncepce JIT ve 

vysokých nákladech a značných změnách výrobních procesů.   

Jedním ze základních principů koncepce JIT je princip tahu, tedy vyrábět jen to, co chce 

zákazník. Metoda tahu (pull) znamená, ţe výrobní zakázky se uţ neprotlačují (push) 

výrobním systémem, jako je tomu v tradičních systémech, ale procházejí výrobou v 
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souladu s principem „dones“, ve kterém je kaţdý pracovník na určitém výrobním stupni 

(zařízení) odpovědný za zajištění poţadavků navazujících výrobních stupňů [10].  

Ve své podstatě se pak následující výrobní stupeň stává pro předcházející stupně 

interním zákazníkem. Poţadavky tohoto zákazníka musí být za kaţdou cenu splněny.   

Logickým důsledkem je přirozené sniţování skladů potřebných k uloţení jednotlivých 

součástí a eliminace časů s tímto problémem spojených. V rámci tohoto systému tedy 

odpadají časy potřebné na vyhledávání součásti nebo sloţité přemisťování zásob na 

skladě. Vzhledem k tomu odpadá mnoţství pracovníků zajišťujících skladové 

hospodářství. Toto pak zásadním způsobem ovlivňuje nákladovost celého procesu.   

 

9. KANBAN 

Slovo Kanban znamená v překladu štítek nebo kartu. Kanban lze povaţovat za 

vhodný nástroj pro řízení zejména sériové výroby. Za duchovního otce této metody je 

povaţován Japonec Taichi Ohno z firmy Toyota. Kanbanová karta obsahuje všechny 

relevantní údaje, které dělník potřebuje, aby byla zajištěna plynulost výroby při 

zachování optimální výše mezioperačních zásob. Důleţitou vlastností koncepce Kanban 

je také vizualizace výrobního procesu. Systém Kanban se stal standardním prostředkem 

pro dosahování kontroly produkce při JIT. Kanbanové karty můţeme rozdělit na 

výrobní (objednávkové) a dopravní (dodávkové). Všechna pracoviště v rámci výrobního 

procesu jsou rozdělena na dodavatele a zákazníky. Celý výrobní proces je také rozdělen 

do jednotlivých okruhů pracovišť, jenţ si mezi sebou dodávají materiál a odebírají 

rozpracované výrobky. Současně můţe být na rozhraní mezi dodavatelem a zákazníkem 

vytvořen tzv. supermarket, kde dodavatel umisťuje vyrobené díly. Zákazník adresuje 

svému dodavateli výrobní kartu a ten v poţadovaném termínu, mnoţství a kvalitě dodá 

poţadované komponenty s dopravní kartou do supermarketu. Supermarket lze ve své 

podstatě chápat jako mezioperační sklad. Z tohoto supermarketu si poté zákazník 

poţadované díly odebírá. Mezi klíčové předpoklady zavedení systému Kanban do 

výroby můţeme zařadit: 

- úzký sortiment vyráběných produktů, 

- opakovaný charakter výroby, 

- relativně nízké výkyvy v odbytu, 

- stabilní dodavatelské sluţby, 

- kvalifikovaný pracovní personál, 
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- moţnost okamţité kontroly, 

- návaznost jednotlivých operací, 

- zpravidla linkové uspořádání výrobních prostor.   

 

Mezi základní povinnosti zákazníka v Kanbanovém řetězci patří nutnost odebrat 

polotovar, který byl objednán. Současně také musí svému dodavateli doručit kartu, která 

pro něj přestavuje objednávku na výrobu dalšího mnoţství výrobků [14].  

Mezi základní povinnosti dodavatele patří připravit poţadovaný materiál, v potřebném 

mnoţství a alokovat jej do přepravní jednotky (nejčastěji paleta). Součástí přepravky je 

také Kanbanová karta (dodací list). Poté dá pracoviště znamení přepravnímu systému na 

převezení materiálu zákazníkovi. Základní princip spočívá v tom, ţe ţádný zákazník 

nesmí být předzásobován. To znamená, ţe k výrobě bude docházet jen na těch 

pracovištích, které mají polotovar a především Kanbanovou kartu. Tento systém 

umoţňuje zásadním způsobem redukovat mnoţství rozpracované výroby ve firmě. 

Základní principy lze obecně shrnout do několika bodů: 

- eliminace výroby na sklad, 

- začátek procesu začíná vţdy u zákazníka, 

- vyrábět je moţné pouze v okamţiku, kdy je pracovišti předána Kanbanová karta, 

- materiál mezi jednotlivými operacemi putuje pouze s kartou, 

- výrobní mnoţství je dáno uvedeným počtem na Kanbanové kartě, 

- výroba probíhá podle pořadí jednotlivých karet, 

- jednotlivá pracoviště nesmí vědomě do oběhu dávat vadné nebo nehotové kusy, 

- počet Kanbanových karet je postupně sniţován 

 

Metoda Kanban je podmíněna hlubokými změnami v řízení a vysokou odborností 

pracovníků, ale zaručuje plynulost provozu, vysokou produktivitu i efektivnost výroby.  

Výborná vizualizace celého procesu velmi usnadňuje sledování a odpisování výroby. 

Velmi populární je v poslední době vyuţití systému Kanban na rozhraní odběratel 

dodavatel. Zde je pak objednávka ve své podstatě reprezentována doručenou 

Kanbanovou kartou. Zavedení tohoto systému vyţaduje vysokou úroveň komunikace a 

je z pravidla zaloţeno na dlouhodobé spolupráci jednotlivých firem.  
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10. ÚDRŢBA A JEJÍ NÁKLADY 

Hutní podniky jsou vybaveny velkým mnoţstvím různých výrobních agregátů, 

jejichţ pořizovací cena můţe dosahovat stovek miliónů korun. Technologický pokrok 

navíc znamená neustálý rozvoj a komplexnost výrobních agregátů. Všechny tyto faktory 

způsobují, ţe v posledních letech výrazným způsobem stoupají nároky na kvalitu 

činností údrţby.  

Hospodárnost výrobních procesů ovlivňuje údrţba ve 3 rovinách: 

- Doba trvání oprav zásadně ovlivňuje disponibilní kapacitu výrobních agregátů. 

- Kvalita provedené opravy podmiňuje výkonové, ale i časové vyuţití výrobního 

zařízení, tedy také objem výroby. 

- Údrţba znamená pro kaţdou firmu významnou poloţku v kategorii nákladů.  

 

Náklady spojené s realizací činností údrţby znamenají značné náklady zejména 

v oblasti kontinuálních výrobních procesů (například metalurgické, chemické). Mezi 

základní činnosti údrţby můţeme zařadit: inspekce, opravy, udrţování, zajišťování 

náhradních dílů pro opravy. 

Inspekce můţeme definovat jako systematický dohled nad zařízením, zejména  pak se 

jedná o pravidelné prohlídky, revize a kontroly s cílem předcházet poruchám a získat 

přehled o stavu zařízení za účelem určení potřeby a rozsahu údrţbářských výkonů. 

Inspekční výkony provádění zpravidla pouze pracovníci údrţby.  

Opravy (malé, střední, generální) jsou opatření k opětnému vytvoření poţadovaného 

stavu (vlastní opravy, renovace jako částečná obnova, modernizace a nové nastavení). 

Zde je moţné vyuţít současných moderních trendů v oblasti údrţby zaloţených na 

principu totálně produktivní údrţby. Tyto principy se snaţí minimalizovat dělení 

pracovníků na ty, kteří na stroji pracují a ty, kteří realizují údrţbu. V praxi to poté 

vypadá tak, ţe pracovníci pracující na výrobním zařízení provádějí základní činnosti 

údrţby a odstraňují méně závaţné poruchy. Tento koncept je, ale podmíněn neustálým 

vzděláváním a rozvojem lidského kapitálu firmy. 

Další klíčová činnost údrţby se týká udrţování výrobních prostředků. Zde se jedná o 

opatření k zachování poţadovaného stavu zařízení. Jde především o různé ošetřovací  

činnosti jako čištění, konzervování, mazání, doplňování a výměna provozních hmot, 

dodatečné nastavování, resp. seřizování, dohled, odstraňování drobných závad. Jedná se 

tedy ve své podstatě o kaţdodenní činnost, která si klade za cíl péči o náleţitý technický 
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stav výrobních zařízení. Tyto činnosti mohou provádět pracovníci údrţby, ale také 

obsluha výrobních agregátů. Pokud jde o doplňování provozních kapalin a základní 

diagnostiku měly by být tyto činnosti vykonávány obsluhou stroje. Údrţba je v rámci 

výrobních organizací značně rozmanitá činnost, která je zajišťována často velmi 

odlišnými profesemi dělníků. Velmi často bývá údrţba slučována do určitých 

technologických celků: 

- Strojní údrţba 

- Elektro - údrţba 

- Údrţba hydraulických zařízení 

- Stavební údrţba 

- Údrţba měřící techniky 

- Údrţba řídící techniky 

- Údrţba nástrojová 

Činnosti vykonávané oddělením údrţby jsou často velmi náročné a jsou zaloţeny na 

vyuţití širokého spektra aspektů. Mezi nejdůleţitější můţeme zařadit: Lidi, technické 

prostředky, systémy řízení, metodiku prováděných oprav, systémy údrţby.  

Údrţbu lze ve své podstatě chápat jako sluţbu výrobě. Vzhledem k tomu bude vţdy 

velmi sloţité hodnotit údrţbu jako samostatný proces. Efektivita činností údrţby by 

tedy měla být hodnocena ve vztahu k výrobě a jejím výsledkům. Často však bývá vztah 

údrţby k výrobě chápán dost nejednoznačně. Na jedné straně údrţba zatěţuje náklady 

výroby. Čím větší je rozsah údrţby a úsilí, které vyvíjí, tím jsou náklady údrţby vyšší. 

Na druhé straně se zvyšujícím se úsilím údrţby se sniţuje ztráta provozního a tedy 

výrobního času agregátů a tím i ztráta z nevyrobené produkce. Tento základní rozpor 

vytváří otázku kompenzace mezi náklady na údrţbu a hodnotou potenciálně ušlého 

zisku plynoucího ze ztracené produkce. Obecně lze ale říci, ţe význam servisních a 

inspekčních činností prodluţuje ţivot technických zařízení a také pomáhá přesně určit 

vhodný okamţik opravy.  

Lze se také domnívat, ţe kratší doba mezi jednotlivými činnostmi údrţby můţe značně 

zvyšovat náklady na servisní a inspekční činnosti. Pokud budou intervaly mezi 

činnostmi naopak příliš dlouhé můţe vznikat nebezpečí poškození výrobního zařízení 

z důvodu pozdního odhalení problému. Vţdy je tedy nutné najít optimální úroveň 

činností údrţby. Zároveň bude v kaţdém podniku důleţité vzdělávat pracovníky a snaţit 

se převádět základní činnosti údrţby na obsluhu výrobních zařízení. 
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11. STRUČNÝ  POPIS  ORGANIZACE 

Společnost FERROMORAVIA, s.r.o. byla zaloţena v roce 1992. Od roku 2003 

se stala součástí skupiny TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. – MORAVIA STEEL a.s., 

která sdruţuje celou řadu dceřiných společností. Mimo jiné zde také patří: Energetika 

Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a. s., Slévárny Třinec, a. s., Refrasil, s.r.o., Řetězárna, a.s., 

Sochorová válcovna TŢ, a.s., VÚHŢ a.s., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., Hanácké ţelezárny a pérovny, a.s., Kovárna Viva a.s., 

Metalurgia S.A., Soukromá střední škola Třinec a nejnověji D&D Drótáru Zrt. 

V současné době jsou Třinecké ţelezárny nejen významným hutním podnikem, ale také 

důleţitým prvkem regionu a města Třinec.  

V průběhu zpracování diplomové práce došlo ke sloučení společností 

FERROMORAVIA, s.r.o., se sídlem ve Starém Městě a společnosti TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY, a.s. Společnost TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. se stala nástupnickou 

organizací a bylo na ni převedeno veškeré jmění. Toto rozhodnutí bylo dáno 

ekonomickými změnami v posledních letech. Ve své postatě, ale společnost 

FERROMORAVIA, s.r.o. vlastnily jiţ od roku 2003 právě Třinecké ţelezárny. Sloučení 

obou firem lze tedy povaţovat za strategické rozhodnutí, které neznamenalo pro 

sledovanou firmu změnu vlastníka. 

Společnost FERROMORAVIA, s.r.o. se zabývá taţením oceli za studena. Ocel taţená 

za studena je vyráběna způsobem ze svitků do svitků, ze svitků do tyčí nebo z tyčí do 

tyčí. Odokujování válcovaného materiálu se provádí mechanicky. Následuje vlastní 

taţení, dělení, rovnání a hlazení, sráţení hran, frézování čel, nedestruktivní kontrola a 

svazkování. Součástí technologie zpracování některých výrobků je i ţíhání svitků a tyčí.  

Základní charakteristiku taţírny drátů ukazuje tab. 2. 

 

Základní parametry taţírny drátů 

 

Počet taţných stolic 2 

Počet taţných strojů 3 kombinované taţné stolice 

Počet drátotahů 1 

Výstup – taţený materiál Průměr 5 - 23 mm ve svitcích, průměr 5 – 

65 mm v tyčích 

Uvedení do provozu 1996 

Kapacita Taţená ocel – 70 kt / rok 

 

Tab. 2 Charakteristika taţírny drátů 
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Mezi nejdůleţitější vyráběné produkty patří taţená ocel kruhového, čtvercového, 

šestihranného průřezu. Taţená ocel je dodávána dle normy EN 10278. Sloučení firmy 

znamenalo pro společnost především změnu v organizačním uspořádání, která se 

podřídila mateřské firmě TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. Aktuální organizační schéma 

společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. ukazuje obr. 2.  

 
Obr. 2 Organizační schéma společnosti 

 

Velkou výhodou sledované firmy je jednoznačně silný vlastník, který je v tuzemsku 

jedním ze dvou výrobců surového ţeleza. V současné době je v oblasti hutních 

materiálů celosvětově silná konkurence, která se projevuje také na českém trhu. Mimo 

desítky menších subjektů působí na tuzemském trhu velké nadnárodní koncerny, které 

nabízejí ucelenou nabídku taţených výrobků v širokém spektru jakostí. Mezi 

nejvýznamnější bezesporu patří například firma ThyssenKrupp, která disponuje vlastní 

rozsáhlou výrobní sítí. Vzhledem k těmto skutečnostem je velmi důleţitá silná pozice 

mateřské firmy, jenţ společnost FERROMORAVIA, s.r.o. vlastní.        

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Vyráběné produkty 
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12. SYSTÉM 5S – SLEDOVANÉ OBLASTI 

Systém dobrého hospodaření 5S lze aplikovat v rámci všech firemních procesů a 

činností. Vzhledem k tomu, ţe hlavní důraz je kladen na pořádek a systematizaci všech 

předmětů na pracovišti, je jeho vyuţití všestranné.  

Obecně lze říci, ţe absence 5S můţe znamenat plýtvání, nevýkonnost, niţší kvalitu, 

horší pracovní morálku, vysoké náklady, ale také neschopnost včas plnit poţadavky 

zákazníka. V rámci vyuţití systému 5S je však nutno zohledňovat specifika kaţdého  

výrobního procesu. Zcela odlišný charakter mají také výrobní a administrativní činnosti. 

Potenciální zdroje plýtvání lze identifikovat v obou těchto procesech, ale jejich 

charakter bude značně odlišný. Nejčastější aplikace systému 5S lze nalézt v oblasti 

výroby. Především v oblasti strojní výroby, kde dochází k pouţívání velkého mnoţství 

nástrojů, přípravků a dalších předmětů. Systém pořádku a udrţování nastavených 

standardů však lze aplikovat ve všech sférách podniku. V rámci sledované firmy byly 

posouzeny čtyři významné oblasti. Jednalo se tyto činnosti: logistika, administrativa, 

výroba a skladování (obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Čtyři segmenty analýzy systému dobrého hospodaření 

 

Pro všechny tyto segmenty bylo vyhodnocení současného stavu zaloţeno na posouzení 

dodrţování významných principů 5S. Pro výrobu bylo sledováno celkem dvanáct 

relevantních oblastí, jejichţ naplnění bylo posouzeno na pěti-bodové stupnici. V případě 

administrativy se jednalo o čtrnáct oblastí hodnocených na stejném principu. Skladování 

a doprava zahrnovala celkem sedm významných aspektů, které byly hodnoceny na 

binomickém principu: splněno (ano) – nesplněno (ne). U kaţdé ze sledovaných oblasti 

bylo poté provedeno celkové vyhodnocení současného stavu.  

Definované hodnotící otázky byly vybrány jako typické pro sledovaní běţných 

prohřešků vůči koncepci 5S. Systém dobrého hospodaření můţe přirozeně zahrnovat 

 

Logistika  

 

Administrativa 

 

Sklad 

5S 

5S 5S 

5S 

Výroba 
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řadu dalších významných aspektů, ale ty které byly zvoleny pro hodnocení lze 

povaţovat za dominantní.     

 

12.1 LOGISTIKA  

Doprava hotových výrobků k zákazníkovi je pro firmu důleţitým aspektem. Zákazníci 

stále častěji vyţadují komplexní sluţby, které zahrnují také dopravu. Sledovaná firma 

vyuţívá vlastní systém dopravy, ale vzhledem k jejímu vytíţení jsou vyuţívány také 

externí dopravní firmy. Významným hodnotícím kritériem je dodrţení času přepravy. 

Často dochází k tomu, ţe je nutno zákazníkovi doručit materiál v poměrně krátkém čase 

a moţné zpoţdění můţe znamenat váţnou hrozbu. Sledovaná firma monitoruje 

nesplněné termíny. Rozbor nedodrţených dodacích termínů ukazuje obr. 5. Z obrázku je 

patrné, ţe největší podíl na nedodrţených dodacích termínech mají externí dopravci. 

Většina z identifikovaných zpoţdění je způsobena právě těmito subjekty.   

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Počet 

nesplněných 

termínů

Interní doprava 2 3 6 2 2 3 2 6

Cizí dopravci 6 12 2 11 8 6 6 9

Celkem 8 15 8 13 10 9 8 15

I.--VI.08
VII.-

XII.08
I.--VI.09

VII.-

XII.09
I.--VI.10

VII.-

XII.10
I.--VI.11

VII.-

XII.11

 
 

Obr. 5 Nesplněné dodací termíny 

 

Tyto nedostatky mohou být také způsobeny absentujícím systémem vyhodnocování 

kvality externích dopravních firem. V současné době jsou evidovány pouze zpoţdění 

vůči plánovaný dopravním časům. Vyhodnocování dopravců je poté realizováno spíše 

nahodile a nepravidelně. Aktuálně nejsou také jednoznačně určeny jednotlivá hodnotící 

kritéria. Výsledky současného hodnocení není rovněţ  moţné konfrontovat se 

samotnými dopravci. Všechny tyto faktory znamenají, ţe není moţné relevantně 
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zlepšovat tyto chronické nedostatky. Pro hodnocení dopravců je moţné vyuţít  například 

velmi jednoduchých a transparentních metod zaloţených na principu vícekriteriálního 

rozhodování.  

 

HODNOCENÍ POSKYTOVATELŮ DOPRAVY 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, ţe mezi problémové oblasti 

z hlediska odstraňování a plýtvání patří nedostatky v dopravě. Jak prokázal rozbor, byla 

většina problémů způsobena externími dopravci. V současné době neexistuje 

jednoznačný systém pro hodnocení kvality externích dopravních firem. V rámci 

plánovaného zavedení koncepce 5S se jeví jako velmi přínosné toto změnit. Pro 

hodnocení dodavatelů byla doporučena metoda vícekriteriálního rozhodování, která 

umoţňuje zahrnout do hodnocení více aspektů. V současné době vyuţívá sledovaná 

organizace ve většině případů čtyři smluvní dopravní firmy. Tito přepravci zajišťují více 

neţ 85 % všech poptávaných přeprav. Pro potřeby této práce byli tito dopravci označeni 

čísly 1-5 (sledovaná společnost si nepřála uvádět v práci konkrétní názvy). V rámci 

navrhované metody vícekriteriálního rozhodování budou tito dopravci hodnoceni jako 

jednotlivé varianty hodnocení: 

Varianta č.1 – Dopravce č.1 

Varianta č.2 – Dopravce č.2 

Varianta č.3 – Dopravce č.3 

Varianta č.4 – Dopravce č.4 

Zásadní problém při současném systému práce s externími dopravními firmami je 

nejednotnost hodnocení kvality jejich sluţeb. Společnost nemá nástroj pro 

vyhodnocování a porovnávání jednotlivých dopravců. Hodnocení je prováděno spíše 

výjimečně. V současné době probíhá hodnocení dodavatelů pouze na základě 

přidělovaných bodů (trestných) za problémy při přepravě. Prvním krokem navrhované 

metody vícekriteriálního rozhodování je jednoznačné nastavení hodnocených oblastí. 

Vybraní pracovníci, kteří rozhodují a realizují spolupráci s externími partnery, měli za 

úkol definovat sedm základních oblastí, které vnímají jako klíčové při hodnocení 

dopravních firem. Závěry byly vyhodnoceny a bylo vybráno pět nejčastěji se 

vyskytujících oblastí. Jednalo se o tyto znaky hodnocení (kritéria):  

 Kritérium 1 –  Doba dojezdu dopravce do skladu – [minuty] 

(čím kratší čas tím lépe) 

 Kritérium č.2 – Vozový park a druhy návěsů [1,2,3,4,5] 
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(1 – nejlepší hodnocení, 5 – nejhorší hodnocení) 

 Kritérium č.3 – Zpoţděné dodávky zákazníkovi [body] 

(body jsou přidělovány za nesplněné dodací termíny, čím více bodů = horší dopravce) 

 Kritérium č.4 - Operativnost [1,2,3,4,5]  

(1 – doprava moţná zpravidla okamţitě,  5 – dopravu je nutné dlouho objednávat) 

 Kritérium č.5 – Cena [1,2,3,4,5] 

(podle aktuálních tabulek, pět nastavených cenových hladin, (1 – výborná, 5 – 

negativní). 

První kritériem, které bylo zařazené mezi klíčové z hlediska hodnocení dopravců je 

doba dojezdu do skladových prostor firmy. Často dochází k situaci, ţe zákazník 

potřebuje operativně nakoupit určitý produkt a vnitřní doprava je v daném okamţiku 

maximálně vytíţena. Hledá se tedy externí dopravce, který je schopen přepravu zajistit. 

Důleţitým aspektem poté je, jak rychle se můţe nákladní auto dostat do firmy a zboţí 

naloţit. Často své sluţby nabízejí dopravci, kteří mají své sídlo značně vzdálené a doba 

dojezdu do firmy znemoţňuje realizovat operativnější dodávky. 

Dalším významným aspektem je šíře vozového parku dopravce. V řadě případů je nutné 

pro dopravu vyuţívat speciální návěsy atypických rozměrů. Tyto zařízení zpravidla 

neprovozují všichni dopravci. Z hlediska kvality dopravy je zásadním faktorem 

dodrţení přepravních časů. Společnost se rozhodla hodnotit tuto oblast u vyuţívaných 

dopravců kontinuálně a v závislosti na velikosti časového zpoţdění. Hodnocení je 

realizováno systémem trestných bodů, které jsou přidělovány podle tab. 3.  

Doba zpoţdění Stupeň závaţnosti (body) 

do 60 minut 1 

Do 120 minut 3 

do 180 minut 8 

do 480 minut 30 

Více neţ 24 hodin 100 

 

Tab. 3 Bodový systém hodnocení zpoţdění 

 

Dalším hodnotícím kritériem je operativnost kaţdého dopravce. V případě některých 

dopravců je nutné přepravu rezervovat s velkým předstihem. Toto je v případě  

operativní objednávky velký problém. Posledním kritériem je hodnocení přepravců 

podle ceny jejich sluţeb. Pro všechny vyuţívané dopravní firmy byly určeny hodnoty 

sledovaných kritérií.    
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Metody vícekriteriálního rozhodování při hodnocení vyuţívají systém vah. Pro všechny 

kriteria jsou určeny váhy, které reprezentují význam jednotlivých oblastí. Při 

stanovování vah kritérií se však ukázal odlišný pohled na význam jednotlivých oblastí u 

dotazovaných pracovníků firmy. Proto byla pro nastavení vah kritérií pouţita metoda 

párového porovnávání. Tato metoda je zaloţena na vzájemném porovnávání vţdy dvou 

kritérií. Po provedených rozhodnutích je určen počet přidělených preferenčních hlasů a 

stanoveno pořadí kritérií. Posledním krokem je určení váhy jednotlivých kritérií (vzorec 

č.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 Aplikovaná metoda párového porovnávání 

 

V rámci tab. 4 byly zaznamenány jednotlivé dílčí rozhodnutí a také výsledky zjištěných 

vah pro sledovaná kritéria. Největší váhu dle aplikované metody párového porovnávání 

poté získalo kritérium č.2 vozový park a druhy návěsů. Na druhém místě se umístilo 

kritérium č.1 doba dojezdu dopravce do skladu.  Výpočet jednotlivých vah byl proveden 

podle následujícího postupu:   
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K1 K2 K3 K4 K5 Ki Ppi Pi Vi 

 2 3 1 1 K1 2 3 0,20 

  2 2 2 K2 4 1 0,33 

   3 3 K3 3 2 0,27 

    4 K4 1 4 0,13 

     K5 0 5 0,07 
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Pro vyhodnocení jednotlivých dopravců byla pouţitá metoda vzdálenosti od fiktivní 

varianty. Výhodou této metody je skutečnost, ţe zohledňuje nejen pořadí jednotlivých 

hodnot kritérií, ale také rozdíly mezi nimi. Metoda vyuţívá jak určených vah, které byly 

stanoveny prostřednictvím metody párového porovnávání, tak konkrétních hodnot 

kritérií pro sledované dodavatele (tab. 5).  

 

 HODNOCENÍ DOPRAVCI 

 č.1 č.2 č.3 č.4 

K1 45 80 35 25 

K2 1 2 4 3 

K3 30 40 28 58 

K4 2 1 3 4 

K5 1 2 3 4 

 

Tab. 5 Hodnoty sledovaných kritérií pro hodnocené dodavatele 

 

Poznámka:  

 Nejlepší hodnota daného kritéria 

 Nejhorší hodnota daného kritéria 

 

Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty je ve své podstatě zaloţena na výpočtu 

vzdálenosti od optimální hodnoty kritérií. Pro výpočet konkrétních hodnot byl pouţít 

vzorec č. 2.   

 

 

 

 

 

vi . . . váha 

xij . . . hodnota kaţdého z kritérií z hlediska jednotlivých variant 

x
*
i . . . nejlepší důsledek vzhledem k i – tému kritériu 

x
0
i . . . nejhorší důsledek vzhledem k i – tému kritériu 

     

 vi xi
* 

xi
0 

V1 – č.1  V2 – č.2 V3 – č.3 V4 – č.4 

K1 0,20 25 80 0,026 0,200 0,007 0 

K2 0,33 1 4 0 0,037 0,330 0,147 

K3 0,27 28 58 0,001 0,043 0 0,270 

K4 0,13 1 4 0,014 0 0,058 0,130 

K5 0,07 1 4 0 0,008 0,032 0,070 

   ∑ 0,041 0,288 0,427 0,617 

   Dj 0,202 0,536 0,653 0,785 

   
Pořadí 1. 2. 3. 4. 

 

Tab. 6 Stanovení nejvhodnějšího dodavatele metodou vzdálenosti od fiktivní varianty 
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Příklad výpočtu pro Kritérium č.1 - Doba dojezdu dopravce do skladu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejným způsobem byly určeny hodnoty pro ostatní sledovaná kritéria. Výpočet pro 

kritérium č.2 - Vozový park a druhy návěsů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
8025

2525
20,0

007,0
8025

3525
20,0

20,0
8025

8025
20,0

026,0
8025

4525
20,0

22

0*

*

4

22

0*

*

3

22

0*

*

2

22

0*

*

1





































































































































ii

iji

i

ii

iji

i

ii

iji

i

ii

iji

i

xx

xx
vd

xx

xx
vd

xx

xx
vd

xx

xx
vd

 

147,0
41

31
33,0

330,0
41

41
33,0

037,0
41

21
33,0

0
41

11
33,0

22

0*

*

4

22

0*

*

3

22

0*

*

2

22

0*

*

1





































































































































ii

iji

i

ii

iji

i

ii

iji

i

ii

iji

i

xx

xx
vd

xx

xx
vd

xx

xx
vd

xx

xx
vd

 



 35 
 

Prostřednictvím metody vzdálenosti od fiktivní varianty byli vyhodnoceni čtyři 

vyuţívání dopravci. Výsledky hodnocení ukazuje tab. 6. Hodnota proměnné Dj pak 

udává vzdálenost od optimální fiktivní varianty. Větší vzdálenost tedy znamená horší 

variantu. Podle tohoto kritéria se hodnocení dopravci umístili v tomto pořadí:  

1. V1 – Dopravce č.1 (0,202) 

2.   V2 – Dopravce č.2 (0,536) 

3.   V3 – Dopravce č.3 (0,653) 

4.   V4 – Dopravce č.4 (0,785) 

 

Jako nejvhodnější dopravní firma dle současných hodnot kritérií se jeví dopravce č.1. 

V jeho případě je důleţité, ţe u dvou sledovaných kritérií má nejlepší hodnoty. Také 

v případě kritéria č. 3 zpoţděné dodávky zákazníkovi patří mezi nejlepší (druhé místo). 

Tento dopravce je vzhledem k vypočtené hodnotě pro sledovanou firmu výrazně 

nejvýhodnější. Další tři dopravci jsou jiţ výrazně horší. Umístili se v tomto pořadí: 2, 3 , 

4. V případě dopravce č.4 je stanovená celková hodnota téměř čtyřikrát horší neţ u 

dopravce, který byl v hodnocení nejlepší.    

Určené pořadí dodavatelů je však zaloţeno na aktuálních hodnotách sledovaných 

kritérií. Vzhledem k tomu, ţe některá kritéria se mohou v průběhu času výrazně měnit 

(cena), můţe dojít také ke změně v pořadí. V rámci zaváděného systému dobrého 

hospodaření je však důleţité, aby docházelo k pravidelnému hodnocení vyuţívaných 

dopravců, coţ můţe napomoci zlepšování sluţeb zákazníkům.  
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12.2 ADMINISTRATIVA - VÝROBA - SKLAD 

Systém dobrého hospodaření se týká všech oblastí podniku. V rámci realizované 

analýzy byly detailněji posouzeny oblasti logistiky, administrativy, výroby a skladu. Pro 

hodnocení současného stavu připravenosti na zavedení koncepce 5S ve sféře 

administrativy, výroby a skladu byl sestaven metodický formulář. Pro kaţdou oblast 

byly vybrány typické zdroje plýtvání a byla posouzena současná úroveň plnění.    

 

 
OTÁZKA 

Známka Návrh na preventivní 

opatření  1 2 3 4 5 

1. Jsou na stolech nepouţívané 

tiskopisy 

     
Neuţívané zaloţit 

2. Jsou na stolech nepouţívané CD, 

flash disky, nebo kancelářské 

potřeby ? 

     

Odstranit nepotřebné 

3. Jsou všechny poloţky ve skříňkách 

označeny popisem ? 

     
Označit všechny místa 

4. Jsou všechny sloţky a pořadače 

popsány ? 

     Označit identifikačními 

štítky všechny materiály 

5. Všechny poloţky uloţené ve 

skříňkách a na poličkách se 

pravidelně uţívají? 

     
Odstranit dlouho 

nepouţívané věci. 

6. Je kancelářský nábytek umístěný 

v kontrolovaném teritoriu řádně 

vyuţívaný, slouţí svému účelu? 

      

- 

7. Je na pracovišti prach, nečistota, 

špína ? 

     Odstranit nepotřebné 

věci 

8. Jsou všechny místa pro uloţení 

dokumentů volně přístupné ? 

     Odstranit překáţku u 

stojanu se zakladači 

9. Jsou uličky mezi stoly dostatečně 

široké? 

     Přemístit problémový 

stůl 

10. Fungují všechny světla a stolní 

lampy v kanceláři ? 

     
Výměna ţárovek 

11. Jsou vyvěšené směrnice a nařízení 

aktuální ? 

     - 

12. Provádí všichni pracovníci 

pravidelnou zálohu elektronických 

dat ? 

     
Zavést směrnici, 

kontrolovat zálohu dat 

13. Jsou dokumenty v PC tříděny podle 

určitého systému ? 

     
Sjednotit systém 

14. Jsou všechny dokumenty určené 

k likvidaci odstraněny z pracoviště 

     Důsledná kontrola a 

odstraňování  
 

Tab. 7 Hodnocení administrativních činností 
 

Hodnotící formulář pro oblast administrativy je zobrazen v rámci tab. 7. Součástí 

formuláře je čtrnáct otázek, které sledují nejčastější nedostatky týkající se metody 
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dobrého hospodaření v rámci administrativních činností. Všechny otázky byly 

vyhodnoceny v rámci sledovaného pozorování, kterého se mimo autorky práce účastnil 

vedoucí hodnoceného administrativního úseku a jedna administrativní pracovnice. 

Hodnotící stupnice byla navrţena v intervalu 1 – 5, kde kaţdému stupni hodnocení 

odpovídalo mnoţství nedostatků. V případě nejniţšího hodnocení 1 (kritické) bylo na 

daném pracovišti identifikováno 7 a více sledovaných nedostatků (tab. 8). Podle této 

stupnice byly vyhodnoceny všechny otázky. Celkové hodnocení bylo vţdy výsledkem 

shody všech členů hodnotící komise. Konečné hodnocení je zobrazeno v rámci tab. 7. 

V případě, ţe byly v rámci sledované oblasti identifikovány určité neshody, bylo také 

současně navrţeno nápravné opatření. 

Známka (body) Nedostatky 

5 EXCELENTNÍ 0 problémů na pracovišti 

4 VÝBORNÉ 1 -2 problémy 

3 DOSTATEČNÉ 3-4 problémy 

2 VAROVNÉ 5-6 problémů 

1 KRITICKÉ 7 a více problémů 
 

Tab. 8 Systém hodnocení jednotlivých nedostatků 
 

Ze čtrnácti sledovaných otázek byla do nejhorší kategorie (kritické) zařazena pouze 

jedna oblast. Problémy se týkaly přítomnosti dokumentů na pracovišti, které měly být 

jiţ delší dobu odstraněny. Pozitivně lze hodnotit to, ţe ze všech sledovaných oblastí 

byla pouze jedna klasifikovaná do nejproblematičtější kategorie. Do kategorie 2 

(varovné) byly vzhledem k počtu neshod zařazeny tyto oblasti: nepouţívané tiskopisy 

na stole, nepouţívané datové nosiče na stole, neoznačené poloţky ve skříňkách, 

neoznačené sloţky a pořadače, uskladňování nepouţívaných věcí, ale také nečistoty na 

pracovišti.  

Nejlépe hodnocenou známkou 5 (excelentní) bylo označeno uspořádání kancelářského 

nábytku a také pravidelná aktualizace všech směrnic. Při hodnocení těchto oblastí 

nebyly shledány ţádné nedostatky. Celkové vyhodnocení všech sledovaných oblastí 

ukazuje obr. 6. Jednotlivé známky hodnocení byly přiděleny s následující četností: 

excelentní (14 %), výborné (21 %), dostatečné (14 %), varovné (44 %), kritické (7 %). 

Celkově lze výsledky provedeného průzkumu hodnotit spíše negativně. Více neţ 

polovina hodnocených oblastí byla zařazena do dvou nejhorších kategorií (varovné a 

kritické, 51 % ). Celkový počet dosaţených bodů byl 41 (suma známek přidělených 

hodnoceným otázkám) ze 70 moţných (14 otázek * 5 bodů). Na základě těchto 
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výsledků lze usuzovat, ţe aplikace metody dobrého hospodaření ve sledovaném 

podniku v oblasti administrativy by byla více neţ přínosná.         

7%

44%

14%

21%

14% Kritické

Varovné

Dostatečné

Výborné

Excelentní

 

Obr. 6 Celkové vyhodnocení sledovaných nedostatků v oblasti administrativy 

 

Klíčové bude, aby proces dobrého hospodaření byl ve všech administrativních 

systémech firmy zaváděn současně. Dosaţený pokrok je pak nutné neustále sledovat a 

hodnotit.   

Další analyzovanou oblastí zavádění systému dobrého hospodaření je výroba. V této 

sféře se setkáváme s nejčastější aplikací této metody a často je výroba první oblastí, kde 

se systém zavádí. V rámci hodnocení současného stavu bylo definováno dvanáct 

hodnotících oblastí. Systém hodnocení byl principiálně stejný jako u analýzy 

administrativních procesů. 

17%

17%

32%

17%

17% Kritické

Varovné

Dostatečné

Výborné

Excelentní

 
Obr. 7 Celkové vyhodnocení sledovaných nedostatků v oblasti výroby 
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OTÁZKA 

Známka Návrh na preventivní 

opatření  1 2 3 4 5 

1. Jsou na pracovišti věci které jsou 

dlouho nepouţívané ? 

     Identifikovat 

nepouţívané věci a 

odstranit je. 

2. Jsou všechny výrobní prostory 

označeny ? 

     Označit chybějící. 

3. Jsou všechny poloţky na místě pro 

ně určené ? 

     Motivovat zaměstnance 

k udrţování určitého 

systému- 

4. Jsou pro klíčové nástroje přesně 

vyčleněná místa ? 

     Přehodnotit současné 

rozmístění plochy a 

umístit zbylé nástroje. 

5. Jsou všude vyznačeny komunikační 

cesty a další prvky pracoviště ? 

     Označit. 

6. Jsou všechny poloţky jasně 

identifikovatelné ? 

     Zjednodušit uspořádání. 

7. Byly odstraněny všechny nedostatky 

z minulé kontroly pracoviště ? 

     Odstranit. Systémově 

optimalizovat 

odstraňování zjištěných 

nedostatků.   

8. Je na pracovišti poškozené nářadí ?      - 

9. Jsou na pracovišti neshodné produkty 

(vyrobené dříve) ? 

     - 

10. Jsou na výrobních zařízeních patrné 

nánosy nečistot ? 

     Zavést pravidelnou 

preventivní údrţbu.  

11.  Jsou dokumenty ve výrobním 

procesu na chráněném místě ? 

     Vyčlenit prostor, 

systematizovat. 

12. Jsou všechny výrobky označeny 

popisem ?  

     Identifikovat, 

kontrolovat dodrţování.   

 

Tab. 9 Hodnocení výrobních procesů 

 

Všechny sledované oblasti byly opět hodnoceny na stupnici 1-5 podle počtu výskytu 

jednotlivých nedostatků. Výsledky realizovaného průzkumu jsou zobrazeny v rámci 

tab. 9. 

Obr. 7 zobrazuje celkovou četnost jednotlivých stupňů hodnocení. Největšími problémy 

v oblasti výroby byla přítomnost nepouţívaných věcí na pracovišti a nevhodného 

uloţení výrobních dokumentů. Negativně lze hodnotit to, ţe pracovní nástroje nejsou 

odkládány na určené místo, ale také neodstraněné nedostatky z minulé kontroly 

pracoviště. Jako velmi pozitivní (známka – excelentní) je, ţe nebyly nalezeny ţádné 

poškozené pracovní nástroje a nářadí, ale také to, ţe jsou z výroby pravidelně 

odstraňovány neshodné produkty. Celkový počet dosaţených bodů byl v případě výroby 

36 ze 60 moţných (12 otázek * 5 bodů). Prvním krokem při implementaci systému 
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dobrého hospodaření tedy bude rozčlenit všechny nástroje, nářadí a přípravky a 

ponechat na pracovišti jen ty věci, které jsou opravdu nezbytně nutné pro vykonávanou 

práci. 

Poslední sledovanou oblastí byly skladové prostory. Zde bylo pro hodnocení definováno 

celkem sedm otázek, které byly hodnoceny zjednodušenou formou: ano – ne. Pozitivně 

lze hodnotit označení všech skladových prostor, monitorování časů zpoţdění, 

vizualizaci plánu skladových prostor a oddělený systém skladování hotových výrobků. 

Mezi negativně hodnocené oblasti pak patří: chybějící systém hodnocení externích 

dopravců, přemisťování výrobků během skladování, chybějící plán úklidu a údrţby. 

Přesné hodnocení je zobrazeno v rámci tab. 10. 

 

 
OTÁZKA 

Hodnocení Návrh na preventivní 

opatření  ANO NE 

1. Jsou všude v rámci skladových 

prostor označeny lokace ? 
 

 
- 

2. Jsou sledovány zpoţdění způsobené 

dopravou ? 
 

 
- 

3. Jsou hodnoceny a porovnávány 

externí dopravní firmy ?  

 
 

Vyuţít metod 

vícekriteriálního 

rozhodování 

4. Má uskladněný výrobek po celou 

dobu skladování vymezené místo ? 
 

 
 

Analyzovat materiálové 

toky a současné 

rozmístění skladových 

lokací 

5. Je ve skladu vyvěšen jeho plán a 

rozmístění ? 
 

 
- 

6.  Jsou ve skladu odděleny hotové 

výrobky ? 
 

 
- 

7. Je nastaven plán pro čištění a údrţbu 

prostor ? 
  Vytvořit 

 

Tab. 10 Hodnocení skladu a dopravy 

 

Celkové vyhodnocení této oblasti ukazuje obr. 8. Ze sedmi sledovaných kritérií byly 

čtyři označeny za splněné. V rámci sestavené hodnotící tabulky jsou také definovány 

doporučení na odstranění problémových oblastí. Nejsnadnější je odstranění nedostatku 

týkajícího se čistoty a údrţby. Je nutné sestavit plán čistění skladových prostor, určit 

zodpovědné osoby a seznámit se vším zaměstnance. Bude také nutné zohlednit dobu 

úklidu v rozvrhu pracovní doby pracovníků skladu. Velmi problémové se můţe ukázat 

přemisťování hotových výrobků během doby skladování. Tento jev je nutné podrobit 

hlubší analýze zaloţené především na rozboru variability skladovaných výrobků, jejich 
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naskladňování, ale také současnému rozdělení skladových ploch. Samostatnou 

kapitolou je pak absentující systém hodnocení externích dopravních firem. Při tomto 

hodnocení bude vhodné vyuţít více relevantních kritérií, které umoţní v maximální 

míře srovnat jednotlivé firmy. Jako velmi vhodné se z tohoto hlediska jeví vyuţití 

metod vícekriteriálního rozhodování.    

57%

43%
Splněné

Nesplněné

 
 

Obr. 8 Celkové vyhodnocení sledovaných nedostatků v oblasti skladu 

 

Tab. 11 ukazuje celkové hodnocení současného stavu v oblasti vybraných principů 

dobrého hospodaření. Ve všech sledovaných oblastech bylo dosaţeno spíše průměrného 

hodnocení. Nejlepších hodnot bylo dosaţeno v oblasti výroby (60%), dále pak v rámci 

administrativy (59 %) a na posledním místě byl sklad (57 %). Ve všech sledovaných 

oblastech byly odhaleny závaţné nedostatky, které je nutné odstranit. Celkově lze říci, 

ţe zavádění metody dobrého hospodaření ve sledované firmě, by mohlo znamenat pro 

společnost značné přínosy.   

 Hodnocené oblasti 

 Administrativa Výroba Sklad 

Maximální počet bodů 70 60 7 

Dosaţený počet bodů 41 36 4 

Procentní podíl  59 % 60 % 57 % 

 

Tab. 11 Vyhodnocení současného stavu všech sledovaných kategorií 

 

Implementaci systému 5S je nutné dobře naplánovat, proškolit zaměstnance a 

v pravidelných intervalech provádět kontrolu a hodnocení. Pro sledování dosaţených 

pokroků je moţné vyuţít výše uvedenou strukturu hodnocení nebo vytvořit vlastní, 

která bude hodnocení realizovat ještě detailněji.  
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13. VYUŢÍVÁNÍ SYSTÉMU ZLEPŠOVÁCÍCH NÁVRHŮ 

Od roku 2008 byl ve sledované firmě zaveden systém zlepšovacích návrhů. 

Kaţdý zaměstnanec můţe kdykoliv navrhovat větší či menší inovativní podněty a 

zlepšovací návrhy. Zlepšovací návrhy jsou podávány v rámci jednoduchého formuláře, 

který odevzdává pracovník podávající námět na zlepšení svému přímému nadřízenému. 

Pro kaţdý návrh je důleţité, aby nové řešení znamenalo zlepšení současného stavu 

nikoli jen modifikaci. Zlepšovací návrhy je moţné rozdělit do dvou kategorií. První typ 

zlepšovacího nápadu je drobný podnět, který odstraňuje zpravidla pouze lokální 

problémy. Jedná se o drobná zlepšení, u kterých není moţné jednoznačně kvantifikovat 

očekávané ekonomické přínosy. Druhý významnější druh zlepšení je nápad, který můţe 

ovlivňovat určité části výrobního procesu a je zde moţné odhadovat potenciální úspory. 

Podle druhu podávaného zlepšovacího nápadu se také odvíjí odměna. U drobných 

zlepšení je pracovníkovi v případě schválení návrhu nadřízeným vyplacena odměna 200 

Kč. V případě sofistikovanějších zlepšovacích návrhů můţe být odměna stanovena na 

základě očekávané úspory. O přijetí nebo nepřijetí zlepšovacího návrhu rozhoduje 

přímý nadřízený pracovníka. Důleţité je, ţe se zaměstnanec musí dozvědět výsledek do 

dvou dnů od podání návrhu a odměna vţdy musí být vyplacena za kalendářní měsíc, 

v němţ byl návrh podán. Toto nemusí platit pro návrhy sloţitých změn a inovací, které 

vyţadují komplexní vyhodnocení a posouzení všech potenciálních důsledků. Vedení 

firmy neočekávalo, ţe kaţdý podaný zlepšovací návrh přinese zisk. Hlavním cílem bylo 

povzbudit zaměstnance k podávání drobných nápadů na zlepšení a tím rozvíjet jejich 

tvůrčí myšlení a otevřený přístup k řešení problémů. Počty podaných zlepšovacích 

návrhů v jednotlivých letech ukazuje tab. 12. 

Během prvního roku bylo podáno v celém podniku jen 11 zlepšovacích návrhů. Toto 

určitě není optimální a lze se domnívat, ţe zaměstnanci neznali přesně princip a systém 

podávání zlepšovacích návrhů. V  podvědomí lidí byl zlepšovací návrh vnímán jako 

nápad, který musí znamenat pro podnik velký zisk. Zaměstnanci se pravděpodobně 

obávali podávat nápady na zlepšení, které se týkaly jen maličkostí. Na konci prvního 

roku vyuţívání koncepce zlepšovacích návrhů byli opět všichni pracovníci proškoleni, 

aby byly tyto problémy odstraněny. V dalším roce (2009) jiţ byl patrný větší nárůst 

objemu evidovaných zlepšovacích návrhů. V podniku bylo podáno 24 zlepšovacích 

návrhů. Zlepšení se týkala důleţitých změn v oblasti technologie výroby, návrhu 

nových přípravků, ale také zcela jednoduchých věcí. Pokud se jednalo o zásadnější 
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změny, u kterých bylo moţné ekonomicky kvantifikovat přínosy, byly tyto efekty 

vyčísleny. Tab. 12 ukazuje úspory nákladů plynoucích z podaných zlepšovacích návrhů 

ve sledovaných letech. 

V roce 2011 bylo podáno celkem 35 návrhů a jejich celkový očekávaný přínos je 

stanoven na 540 000 korun. Klíčové je, ţe se podařilo zaměstnance stimulovat k tomu, 

aby se snaţili hledat okolo sebe nedostatky a nedokonalosti, které by bylo moţné 

odstranit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 12 Hodnocení zavedeného systému zlepšovacích návrhů  

 

Obr. 9 zachycuje vývoj mnoţství zlepšovacích návrhů ve sledovaném podniku v letech 

2008 – 2011. Na obrázku lze zřetelně vidět výrazný nárůst počtu zlepšovacích návrhů 

v posledních dvou letech. Obr. 10 vizualizuje finanční přínosy realizovaných 

zlepšovacích návrhů. Zlepšovací nápady a jejich ekonomický přínos byl vţdy hodnocen 

v jednotlivých kampaních, které trvaly šest měsíců. Na konci kaţdé kampaně byly 

vyhodnoceny dosaţené výsledky a upraven podle potřeby další postup.  

 

Rok Období 
Počet  

podaných návrhů 
Úspora v Kč 

2008 
Leden - Červen 5 30 000 

Červenec - Prosinec 6 65 000 

2009 
Leden - Červen 11 195 000 

Červenec - Prosinec 13 95 000 

2010 
Leden - Červen 13 380 000 

Červenec - Prosinec 12 250 000 

2011 
Leden - Červen 16 160 000 

Červenec - Prosinec 19 380 000 
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Obr. 9 Vývoj počtu podaných zlepšovacích návrhů   
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Obr. 10 Úspory plynoucí ze zlepšovacích návrhů 

 

V rámci podaných zlepšovacích nápadů, bylo také navrţeno pravidelné hodnocení 

externích dopravních firem. V rámci tohoto podnětu byl sestaven formulář pro 

hodnocení, který byl ovšem zaloţen pouze na systému přidělovaných bodů. V rámci 

hodnocení nebyla zohledněna váha (důsledek) jednotlivých neshod. Toto bylo také 

jedním z důvodů, proč byl v rámci této práce navrţen systém vyhodnocení vyuţívaných 

dopravců. 
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14. DOPORUČENÝ SYSTÉM IMPLEMENTACE 5S 

Implementace systému dobrého hospodaření vyţaduje kvalitní plánování a 

synchronizaci činností v rámci celé firmy. Pokud by v jednotlivých částech firmy 

docházelo k zavádění odlišných kroků, mohlo by to ohrozit celkový výsledek projektu. 

V rámci provedeného průzkumu byly analyzovány tři klíčové segmenty sledované  

firmy. Jednalo se o oblast administrativy, výroby a skladování. Ve všech segmentech 

byl proveden rozbor klíčových parametrů, které jsou významné v rámci koncepce 5S. 

Celkové hodnocení současného stavu bylo v průměru 58,6 % z maximální hodnoty 

sledovaných parametrů. Pro implementaci je ovšem důleţité, ţe se v rámci sledovaného 

průzkumu objevovaly často podobné charaktery problémů. V této souvislosti lze zmínit: 

nepotřebné věci, identifikace předmětů, nečistoty a podobně. Vzhledem k těmto 

skutečnostem bude vhodné navrhnout obecnou strategii pro zavádění systému dobrého 

hospodaření v celé firmě. Toto podporuje také fakt, ţe sledované oblasti jsou 

diametrálně odlišné a konkrétní specifikaci jednotlivých kroků bude nutné provést pro 

kaţdou oblast samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Navrhovaný systém implementace 

 

Na základě provedené analýzy lze doporučit rozdělení implementace systému dobrého 

hospodaření do několika etap. Přesné pořadí jednotlivých částí ukazuje obr. 11. První tři 

etapy (čistota, pořádek, systém) lze také nazvat výkonné. V rámci těchto částí budou 

Čistota 

Pořádek 

Systém 

Vyhodnocení 

Standard 

Výkonná fáze 

Verifikační fáze 



 46 
 

realizovány hlavní kroky nutné k zavedení systému 5S a tedy vedoucí k minimalizaci 

zjištěných nedostatků. První etapa celého procesu se týká čistoty, která patří mezi 

základní pilíře systému dobrého hospodaření. Přesná specifikace jednotlivých kroků je 

zobrazena v rámci tab. 12.  

ETAPA I. Č I S T O T A 

Oblasti Výroba, administrativa, logistika 

Délka etapy 3 měsíce 
    

Náplň kampaně Systémové změny Průběţné činnosti Systém kontroly 

Zbavit 

pracoviště špíny 

a nečistot 

 

Nastavení 

standardů, map a 

harmonogramu 

čištění 

 

Nastavit 

odpovědnosti za 

menší úseky 

 

Čištění pracoviště 

zakomponovat do 

pracovní doby 

zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorování 

nových věcí na 

pracovišti 

 

 

Kontrola 

odstraněných 

nedostatků 

z minulého 

auditu 

 

 

 

 

 

 

 

Systém vnitřního 

auditu 

 

 

Kontrola bude 

prováděna 

vybranou skupinou 

pracovníků 

v předem 

zveřejněném čase 

Udrţovat 

pracoviště 

v čistotě 

Stanovit co se 

má čistit a kdy 

Při čištění se 

zabývat 

odhalováním 

abnormalit 

Pokud je to 

moţné čistit věci 

ihned po 

znečištění 

Vytřídit a 

odstranit 

odpady na 

pracovišti 

Dodrţování 

čistoty 

pracovního a 

ochranného 

oděvu  

   

 

Tab. 12 První etapa implementace systému dobrého hospodaření 

 

V rámci kaţdého kroku je určena stručná náplň popisující hlavní prvky. Současně jsou 

identifikovány významné systémové změny, průběţné činnosti a také princip systému 

kontroly. Čistota a její aspekty byly jako první krok navrţeny především z důvodu 

identifikovaných problémů. Současně je tento prvek základním pilířem při budování 

systému 5S a jeho realizace by neměla u zaměstnanců vyvolávat negativní reakci. 

Hlavním cílem je především zbavení pracoviště špíny a nečistot. Tomuto bodu jsou 
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podřízeny také další dílčí cíle. Etapa čištění se týká nejen výrobních prostor, zařízení, 

ale také například pracovního oblečení a ochranných pomůcek. Mezi základní 

systémové opatření patří především nastavování standardů pro čištění a také stanovení 

odpovědných osob pro kaţdý prostor. Udrţování čistoty na pracovišti je rovněţ nutné 

zohlednit v rozvrhu pracovní doby pro zaměstnance. Čistota pracoviště je jako první 

krok metody dobrého hospodaření také vzhledem k snadno identifikovatelným změnám, 

které vysílají pozitivní signál k zaměstnancům.  

ETAPA II. P O Ř ÁD E K 

Oblasti Výroba, administrativa, logistika 

Délka etapy 3 měsíce 
    

Náplň kampaně Systémové změny Průběţné činnosti Systém kontroly 

Roztřídit všechny 

věci na pracovišti 

 

Popis a seznam 

základních věcí 

pro kaţdé 

pracoviště 

 

 

Nastavení 

odpovědnosti za 

menší úseky 

 

Stanovení 

klíčových prvků 

kaţdého 

pracoviště  

 

 

 

 

Dodrţování 

čistoty a pořádku 

na pracovišti 

 

 

Kontrola 

odstraněných 

nedostatků 

z minulého 

auditu 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení počtu 

a druhu 

odstraněných věcí 

na kaţdém 

pracovišti 

Roztřídit všechny 

předměty ve 

skříňkách a 

odkládacích 

prostorech 

Označit dlouho 

nepouţívané věci 

Odstranit všechny 

nepouţívané věci       

(na sklad) 

Určení 

nejdůleţitějších 

nástrojů na kaţdém 

pracovišti 

Posoudit layout 

pracoviště 

Optimalizovat 

polohu odkládacích 

ploch 

   

 

Tab. 13 Druhá etapa implementace systému dobrého hospodaření 

 

Řada zjištěných nedostatků se týkala nepotřených věcí na pracovišti, ale také uloţení a 

systému pořádku. Tyto problémy by měly být odstraněny v rámci druhé etapy, která se 

nazývá pořádek (tab. 13). V rámci této části dojde k roztřídění všech věcí na pracovišti. 

Označeny a poté odstraněny budou ty pracovní nástroje, přípravky a pomůcky, které 

nejsou dlouhou dobu pouţívány. Toto se bude týkat také předmětů uloţených 
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v pracovních skříňkách a příručních boxech. Pro kaţdé pracoviště budou určeny 

nejdůleţitější věci, které pracovníci v rámci své činnosti pouţívají nejčastěji. Na 

kaţdém pracovišti by mělo být také posouzeno současné rozmístění všech věcí včetně 

optimalizace polohy odkládacích ploch. Po odstranění nepotřebných věcí bude pro 

kaţdé pracoviště vytvořen seznam nástrojů, které zde mají standardně být. Pro menší 

pracovní úseky ale také pro jednotlivá místa budou určeny osoby zodpovědné za 

dodrţování poţadovaného stavu.  

ETAPA III. S Y S T É M 

Oblasti Výroba, administrativa, logistika 

Délka etapy 6 měsíců 
    

Náplň kampaně Systémové změny 
Průběţné 

činnosti 
Systém kontroly 

Uspořádat zbylé 

věci 

 

 

 

 

Mapa kaţdého 

pracoviště 

(správné 

rozmístění věcí) 

 

Mapa celého 

výrobního 

prostoru – kaţdé 

pracoviště má 

stálou „adresu“ 

 

 

Nastavení 

odpovědnosti za 

kaţdé pracoviště 

 

Stanovení závazné 

normy pro 

dodrţování 

ideálního 

uspořádání  

 

 

 

 

 

Dodrţování 

čistoty a pořádku 

na pracovišti 

 

Kontrola 

odstraněných 

nedostatků 

z minulého 

auditu 

 

 

 

 

 

 

 

Systém vnitřního 

auditu. Kontrola bude 

prováděna vybranou 

skupinou pracovníků 

v předem 

zveřejněném čase 

 

 

Soutěţ mezi 

jednotlivými 

pracovišti 

Vytvořit 

odkládací místa 

pro klíčové 

prvky 

Rozdělit a uloţit 

předměty podle 

jejich 

charakteru 

Vyčlenit místa 

pro měřidla 

Označit popisy 

všechny plochy a 

místa 

s uloţenými 

věcmi 

Vytvoření místa 

pro odkládání 

dokumentů u 

výrobních 

zařízení 

Vytvořit a 

dodrţovat 

barevné 

označení všech 

ploch 

  

Označit všechny 

zařízení  

   

 

Tab. 14 Třetí etapa implementace systému dobrého hospodaření 
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V rámci kontinuálních činností bude součástí druhé etapy neustálá kontrola dodrţování 

čistoty na pracovišti. Současně by měl být kladen velký důraz na odstraňování dříve 

zjištěných nedostatků. 

Po odstranění všech nepotřebných věcí z kaţdého pracoviště je nutné vše uspořádat, 

popsat a systematizovat. Toto je cílem třetí etapy navrhované implementace systému 

dobrého hospodaření. Všechny zbylé věci na pracovišti bude nutné proto podle předem 

stanoveného klíče uspořádat. Pro nejčastěji pouţívané nástroje bude vhodné vyčlenit 

snadno dostupné a viditelné místo. Předměty je moţné uspořádat podle charakteru jejich 

pouţití nebo z hlediska četnosti jejich vyuţívání. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

měřidlům, které je nutno ukládat v odpovídajících podmínkách. Nepřesnosti při měření 

mohou být často způsobné právě nevhodným uloţení, kdy je měřidlo zpravidla  

znečištěno. V rámci realizovaného průzkumu bylo zjištěno, ţe jsou také neadekvátním 

způsobem uloţeny doklady o realizovaných operacích ve výrobním procesu. Toto bude 

opět nutné vyřešit jednoznačně vyčleněným místem pro jejich uloţení. Součástí této 

etapy bude také identifikace všech předmětů a výrobních ploch. Kaţdý úloţný prostor 

by měl být přesně popsán. Velký důraz je pak kladen na označování vymezených 

výrobních prostor. V rámci této etapy by měla být pro kaţdé pracoviště vytvořena jeho 

„mapa“, která bude popisovat přesné uloţení a rozmístění všech důleţitých věcí a 

předmětů. Kaţdý pracovník pracující na výrobním zařízení bude poté zodpovědný za 

dodrţování nastaveného standardu. Důleţitou roli zde sehrává funkce kontroly. Jednou 

z moţností je vytvoření soutěţe mezi jednotlivými pracovišti. Celý výrobní proces je 

rozdělen do několika samostatných oddělení, které spolu soutěţí v dodrţování principů 

pořádku a disciplíny na pracovišti. Kontrola probíhá v pravidelných (týdenních) 

intervalech a je realizovaná hodnotící komisí. V té by mimo pracovníka zodpovědného 

za zavádění systému 5S měli být také zástupci jednotlivých pracovišť. Kontrola můţe 

také probíhat jako neplánovaná s cílem odhalovat průběţné dodrţování standardů. Pro 

hodnocení můţe být pouţita zjednodušená forma dotazníku, který byl aplikován pro 

analýzu sledovaných procesů ve firmě. Příklad takovéhoto dotazníku ukazuje příloha 

č.1. Dotazník můţe být také detailněji zaměřen na hodnocení jednotlivých etap zavádění 

systému 5S.  

Poslední dvě etapy navrhované implementace se týkají vyhodnocení a standardizace. 

V této části je nutné zhodnotit dosaţený pokrok a odhadnout, nakolik se podařilo 

naplnit očekávané cíle. Dalším krokem je zavedení standardů pro dlouhodobý 

kontinuální rozvoj. Toto je důleţité především vzhledem k tomu, ţe v řadě firem 
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dochází po dosaţení prvních úspěchů k postupné degradaci. V průběhu času, kdy nejsou 

nastaveny dlouhodobé standardy, můţe dojít k postupnému přechodu do původního 

stavu. 

Velmi vhodné je také propojení systému 5S s konceptem neustálého zlepšování – 

Kaizen. Tento systém se snaţí o postupný rozvoj zaloţený na drobných zlepšeních. 

Kaizen je protikladem k tradičním formám řízení změn zaloţených na principu 

reengineringu. Paralelní implementace filosofie Kaizen je vhodná také vzhledem 

k fungujícímu systému podávání zlepšovacích návrhů ve sledované firmě. 

Nastavení standardů po realizování prvních tří kroků je důleţité také proto, ţe 

z hlediska neustálého zlepšování je dosaţený stav čistoty a úklidu pracoviště vţdy jen 

přechodný. Současný standard je tedy efektivní do té doby, neţ se společnosti podaří 

opět pozvednout jeho úroveň.    

Zavádění koncepce dobrého hospodaření můţe znamenat pro podnik zásadní změny. 5S 

znamená změny v zaběhnutých postupech všech pracovníků firmy. Tyto změny mohu 

ovšem také znamenat moţný odpor a neochotu je realizovat. V rámci zavádění této 

koncepce je klíčové přesně vysvětlit všem pracovníkům význam a očekávaný přínos. 

Zejména první etapy implementace, kdy dochází k odstraňovaní přebytečných věcí a 

změně koncepce uspořádání pracoviště, mohou generovat velký odpor pracovníků. Před 

začátkem je tedy nutné v maximální míře proškolit zaměstnance a průběţně je 

informovat. Koncepce 5S vychází ve své podstatě z filosofie Kaizen, která klade hlavní 

důraz na transparentnost a sdílení informací napříč firmou. Při plánované implementaci 

systému 5S lze doporučit dodrţovat následující pravidla:    

- Maximální informovanost všech pracovníků. 

- Přesně stanovit časový harmonogram projektu. 

- Synchronizovat průběh jednotlivých kroků 5S v rámci celé firmy. 

- Jednoznačně nastavit systém hodnocení jednotlivých pracovišť. 

- Zobrazovat na viditelných místech výsledky a dosaţené pokroky. 

- Velkou pozornost věnovat proškolení niţšího managementu. 

- Přesně definovat očekávané cíle. 

- Vedením projektu nepověřovat lidi, kteří špatně přijímají zásadní změny. 

- Podporovat komunikaci mezi zaměstnanci. 
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15. ZÁVĚR 

Systém dobrého hospodaření je koncepce, která se snaţí zavádět pořádek a 

disciplínu do všech oblastí firmy. Nejčastěji se můţeme s její aplikací setkat v rámci 

výrobních procesů. Odstraňování plýtvání a neefektivity je však nutné sledovat ve všech 

oblastech. Cílem této práce bylo posoudit moţnost implementace ve sledované firmě. 

Dále pak stanovit na základě provedeného průzkumu moţný postup zavedení. 

Pro hodnocení současného stavu připravenosti sledované firmy na implementaci metody 

dobrého hospodaření byly vybrány tyto oblasti: logistika, administrativa, výroba, sklad. 

V oblasti logistiky byl analyzován dlouhodobý problém, který se týká nedostatků  

v dopravě. Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, ţe většinu nesplněných termínů 

způsobili externí dopravci. Pro jejich hodnocení nebyl vyuţíván transparentní hodnotící 

systém, který by umoţnil jejich jednoznačné porovnání. V rámci práce byla pro skupinu 

vyuţívaných dopravců aplikována metoda párového porovnání pro stanovení významu 

jednotlivých kritérií. Pro vyhodnocení kvality jednotlivých dopravců byla aplikována 

metoda vzdálenosti od fiktivní varianty. Realizovaný systém hodnocení je moţné ve 

firmě kontinuálně vyuţívat. Lze se domnívat, ţe tento jednoduchý postup by mohl 

společnosti pomoci vyřešit dlouhodobé problémy týkající se zpoţdění při dopravě 

výrobků k zákazníkovi.  

Pro oblast administrativy, výroby a skladu byly sestaveny a vyhodnoceny metodické 

formuláře. Ty byly zaloţeny na hodnocení hlavních principů systému 5S. Ve všech 

sledovaných činnostech byly identifikovány nedostatky. V případě administrativy se 

jednalo především o nepotřebné věci na pracovišti, chybějící popisy, nepravidelnost 

v uţívání, ale také problémy spojené s odstraňováním vyřazených dokumentů. V rámci 

vytvořeného metodického formuláře byly v případě identifikovaných problémů 

navrţeny opatření na jejich odstranění.  

V případě výrobního procesu se jednalo nejčastěji o tyto prohřešky: nepouţívané věci 

na pracovišti, nářadí nebylo na určeném místě, neodstraněné problémy z minulé 

kontroly, nevhodné umístění dokladů o výrobě. Všechny tyto identifikované neshody 

mohou ve výrobním procesu znamenat nejen potenciální plýtvání, ale také ohroţení 

jeho plynulosti. Nevhodné umístění a špatné skladování měřidel pak můţe také 

například zvyšovat riziko vzniku neshodných produktů.  

V oblasti skladování byly identifikovány především neshody týkající se čistoty a úklidu. 

Dále pak bylo zjištěno, ţe řada skladových poloţek je opakovaně v rámci skladování 
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přemisťována. Toto by bylo vhodné podrobit samostatné analýze. Problémy s pořádkem 

a čistotou byly v určité míře odhaleny ve všech sledovaných oblastech. Na základě 

provedené analýzy byl navrţen optimální systém implementace systému dobrého 

hospodaření. Vzhledem k předcházejícím faktům byla jako první krok implementace 

navrţena etapa – čistota. Tato se snaţí v maximální míře odstranit všechny zjištěné 

nedostatky v dané oblasti. Jedná se především o pravidelné rutinní činnosti, které si 

kladou za cíl zvyšovat čistotu všech pracovišť, techniky, prostor, nářadí a dalších 

atributů. Součástí první etapy implementace je také nastavení standardů pro čištění, 

úklid a harmonogram všech činností. Pro všechny prostory by měl být také nastaven 

systém odpovědnosti za dodrţování adekvátního stavu. Další krok plánované 

implementace se týká odstranění nepotřebných a zbytečných věcí z kaţdého pracoviště. 

V rámci provedené analýzy byl tento nedostatek identifikován ve většině případů. 

V tomto kroku budou pro kaţdé pracoviště stanoveny klíčové nástroje a posouzena 

vhodnost jejich umístění. Systémovou změnou je pak popis a seznam základních věcí 

pro kaţdé pracoviště. Současně by měla být posouzena aktuální poloha odkládacích 

ploch. Třetím krokem navrhovaného postupu implementace je zavedení systémového 

přístupu, pořádku a uloţení všech nástrojů, ale také označování ploch, nářadí a dokladů. 

Pro kaţdé pracoviště bude vytvořena mapa rozmístění všech relevantních věcí a 

nastavení odpovědnosti. Systém pořádku se týká všech prostor včetně příručních skříní 

a boxů. Detailní popis jednotlivých kroků implementace je rozebrán v rámci       

kapitoly 14. 

Pro efektivní zavedení metody 5S ve sledované firmě je moţné vyuţít jiţ fungujícího 

systému zlepšovacích nápadů. V rámci očekávaných změn lze vidět velký potenciál pro 

neustálé zlepšování. Jako moţný doplněk při implementaci je moţné vyuţít filosofii 

Kaizen. 

Na základě provedené analýzy lze doporučit zavedení koncepce 5S v rámci sledované 

firmy. Je důleţité, aby celý proces probíhal synchronně ve všech částech organizace. Při 

zavádění této koncepce je také důleţitá maximální podpora nejvyššího vedení firmy. 

V rámci prvních kroků lze očekávat přirozený odpor zaměstnanců. Zde je důleţité 

věnovat velkou pozornost školení a neustálému vzdělávání pracovníků. Při 

implementaci systému 5S ve firmě se jeví jako efektivní vyuţít navrhovaného konceptu 

implementace, který je zaloţen na detailním rozboru současného stavu.  

Úspěšná implementace je však jen prvním krokem, protoţe princip této metody spočívá 

v neustálém hledání a odstraňování neefektivit a nedostatků.   
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17. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 Formulář pro hodnocení 

 

Pracoviště Dne Kontrolovali 

   

 

 

 

 Podpis:  

 

 

 

 
HODNOCENÉ OBLASTI 

Známka 
Popis nedostatku 

 0 1 2 3 4 

1. Nepřítomnost pracovníka 

(neodůvodněná) 

      

2. Nepotřebné věci        

 

3. Odpad nebo zmetek na pracovišti       

 

4. Uloţení měřícího přístroje       

 

5. Odstraněné nedostatky minulé 

kontroly 

      

 

6. Neidentifikované plochy a předměty       

 

7. Poškozené nářadí       

 

8. Čistota pracoviště       

 

9. Ochranné pomůcky       

 

 CELKOVÉ BODOVÉ 

HODNOCENÍ 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

TQM . . . Total Quality Management 

PDCA . . . Plan – Do – Check - Act 

TPM . . . Totálně produktivní údrţba 

5S . . . Systém dobrého hospodaření 

JIT . . . Just in Time 

ISO . . . International Standard Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


