
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii 

 

 

 

 

 

Aplikace vybraného nástroje Lean managementu 

v hutním podniku 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012          Bc. Eva Grygarová 



 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. za umožnění 

vypracování této diplomové práce, dále vedoucímu mé diplomové práce panu 

doc. Ing. R. Lenortovi, Ph.D. a mému konzultantovi Ing. D. Stašovi, Ph.D. za pomoc, 

poskytnuté podklady, potřebné informace, cenné rady a čas věnovaný mé diplomové práci.  



ABSTRAKT 

Předmětem předkládané diplomové práce je Aplikace vybraného nástroje Lean managementu 

v hutním podniku. Aplikace vybraného nástroje byla provedena na nákladovém středisku 

Údržba společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Diplomová práce obsahuje teoretickou 

a praktickou část. V teoretické části je popsán Lean management, charakterizován hutní 

podnik a uplatnění Leanu ve zmíněném podniku. Praktická část této diplomové práce 

je zaměřena na popis vybraného nástroje – metodologii 6S, její průběh zavádění, způsob 

monitorování a vyhodnocování a popis samotné implementace metodologie. V závěru 

této práce jsou uvedeny poznatky z implementace (přínosy a problémy) a dotazníkové šetření, 

týkající se vyhodnocení vybraného nástroje. Diplomová práce je završena návrhy 

na zefektivnění implementace metodologie 6S. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 

The subject of the submitted thesis is “The application of a specific tool of Lean Management 

in a metallurgical company”. The application of the specific tool was performed in the cost 

centre Maintenance of the company EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. The thesis consists of 

theoretical and practical part. The theoretical part describes Lean management, characterizes 

the metallurgical company and Lean implementation in the mentioned company. The practical 

part of this thesis is focused on description of the specified tool – methodology 6S, the course 

of its implementation, the method of monitoring and evaluation and description of the 

methodology implementation. In the conclusion of this thesis are stated findings from the 

implementation (benefits and problems). It also includes a questionnaire survey regarding the 

evaluation of the specified tool. The thesis is concluded by suggestions on how to implement 

the methodology 6S in the most effective way. 
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1 ÚVOD 
 

Lean („štíhlý“) management je nerozlučně spojen s výrobním systémem japonské 

firmy Toyota, největšího světového výrobce aut. Tato filosofie řízení se uplatňuje v různých 

oborech výroby, v oblasti služeb, ve zdravotnictví a ve veřejné správě. Filosofie funguje nejen 

ve velkých koncernech, ale uplatňuje se také v malých a středních firmách.  

Primárním cílem Leanu je soustředit se na procesy tvorby hodnot pro zákazníky 

a tyto procesy optimalizovat. Všechny ostatní aktivity, za které zákazníci nejsou ochotni 

zaplatit, se pak podle možností odstraňují. Které činnosti se podílejí na tvorbě hodnoty pro 

zákazníka a které nikoli, není snadné rozlišit. 

Přestavba systému podle principů Lean managementu vytváří výzvu pro všechny 

úrovně řízení firmy. Je to běh na dlouhou trať. Lean management není soubor nástrojů 

a metod, ze kterého by bylo možné vybírat jednotlivé elementy. Je to ucelená filosofie řízení, 

která zahrnuje celou firmu a která staví člověka do středu veškerého dění. Neustálý vývoj 

systému štíhlého řízení se nemůže omezit jen na výrobní útvary. Musí být stále zacílen na vizi 

budoucnosti firmy. 

Předmětem předkládané diplomové práce je Aplikace vybraného nástroje Lean 

managementu v hutním podniku. Aplikace vybraného nástroje byla provedena v nákladovém 

středisku Údržba společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.  

Cílem této diplomové práce je shrnutí možnosti uplatnění principů Lean managementu 

v hutních podnicích a aplikace vybraného nástroje Lean managementu s vyhodnocením 

přínosů a problémů dané aplikace. 

Na základě stanovených cílů je tato diplomová práce členěna do následujících kapitol: 

 Druhá kapitola – obecně charakterizuje Lean management, jeho vývoj, principy 

a nástroje štíhlosti. 

  

 Třetí kapitola – popisuje společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 
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 Čtvrtá kapitola – se zabývá popisem uplatňování Lean managementu v uvedené 

společnosti. 

 

 Pátá kapitola – je zaměřena na praktickou část diplomové práce, na aplikaci 

vybraného nástroje Lean managementu v hutním podniku. Vybraný nástroj, 

metodologie 6S, je v této kapitole charakterizována (jsou uvedeny důvody zavádění, 

filozofie a přístupy této metodologie), dále je popsán průběh jejího zavádění a způsob 

monitorování a vyhodnocování metodologie 6S ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. 

 

 V šesté kapitole je vyhodnocena aplikace vybraného nástroje. Díky možnosti 

se osobně účastnit na zavádění Lean nástroje ve společnosti, jsem v této kapitole 

uvedla své zkušenosti, poznatky (přínosy a problémy). Dále v rámci analyzování 

aplikace vybraného nástroje jsem provedla dotazníkové šetření a na základě 

vyhodnocení dotazníků a mých poznatků jsem sepsala návrhy na zefektivnění 

zavádění vybraného nástroje.  
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2 LEAN MANAGEMENT 
 

Lean je metoda stavějící na kultuře neustálého zlepšování, podpoře zaměstnanců, 

soustředění na tok hodnoty a zvyšování této hodnoty. Je synonymem pro rychlost, 

přehlednost, vytváření produktů a služeb bez zbytečných činností a zásob, omezení plýtvání, 

vyvažování procesů a navázání procesů na zákazníka. [18] 

Lean je filozofie. Filozofie založená na trvalé snaze všech zainteresovaných, 

maximálně zjednodušit a zefektivnit činnosti ve firmě a poskytovat co nejlepší služby 

zákazníkům. Vyžaduje komplexní změnu přístupu všech ve společnosti ke každodenním 

úkolům. [13] 

Lean je otázkou rozpracování zásad, které jsou vhodné pro organizaci, 

a jejich pečlivého praktického uplatňování, aby dosahovala vysoké výkonnosti, 

která nepřetržitě přináší přidanou hodnotu zákazníkovi i společnosti. Organizace pak bude 

konkurenceschopná a zisková. [1], [2] 

Lean není snadný a dosažitelný bez námahy, naučitelný z knížek a školení, 

není to jednorázová změna, nejsou to krásné a barevné nástěnky a prezentace, není to aktivita 

jednotlivce či úzké skupiny lidí. [25] 

 

2.1 Štíhlý podnik  
 

Štíhlost podniku znamená dělat jen takové činnosti, které jsou potřebné, dělat 

je správně hned napoprvé, dělat je rychleji než ostatní a utrácet přitom méně peněz. Štíhlost 

je o zvyšování výkonnosti firmy tím, že na dané ploše je možno vyprodukovat 

víc než konkurenti, že s daným počtem lidí a zařízení se dá vyrábět s vyšší přidanou hodnotu 

než druzí, že v daném čase je možno vyřídit víc objednávek, že na jednotlivé podnikové 

procesy a činnosti se spotřebuje méně času. [5] 

Štíhlost podniku je v tom, že se dělá přesně to, co chce zákazník, a to s minimálním 

počtem činností, které hodnotu výrobku nebo služby nezvyšují. Být štíhlý tedy znamená 

vydělat víc peněz, vydělat je rychleji a s vynaložením menšího úsilí. [5] 
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Štíhlost podniku je dnes jen základní podmínkou, aby podnik mohl na trhu existovat. 

[5]  

2.2 Cíle štíhlého podniku 
 

Kroky k zeštíhlení mají tyto čtyři hlavní cíle [3], [4]: 

1. Zlepšit kvalitu. 

2. Eliminovat ztráty. 

3. Zkrátit dobu potřebnou k realizaci. 

4. Snížit celkové náklady. 

Ad. 1 Zlepšit kvalitu. 

Kvalita znamená schopnost výrobků nebo služeb plnit přání, potřeby, očekávání 

a požadavky zákazníků. Kvalita výrobků je primární cestou, jak si může podnik udržet 

konkurenceschopnost na trhu. 

Ad. 2 Eliminovat ztráty.  

Ztráta znamená jakoukoli činnost, která vyžaduje čas, zdroje nebo prostor, 

avšak nepřidává hodnotu výrobku nebo službě. Jakákoli činnost přidává hodnotu, jestliže 

přeměňuje nebo upravuje suroviny nebo informace s cílem plnit požadavky zákazníků.  

Ad. 3 Zkrátit dobu potřebnou k realizaci. 

Doba potřebná k realizaci je celková doba potřebná ke splnění řady úkolů v rámci 

procesu, např. doba, která uplyne od okamžiku přijetí nákupní objednávky do okamžiku 

přijetí platby od zákazníka, nebo doba potřebná k přeměně suroviny na hotové zboží a doba, 

která uplyne od prvního návrhu nových produktů do jejich uvedení na trh. 

Ad. 4 Snížit celkové náklady. 

Celkovými náklady jsou variabilní a fixní náklady související s výrobou výrobku nebo 

s přípravou služby. Aby štíhlý podnik snížil své celkové náklady, musí eliminovat ztráty 

a redukovat doby potřebné k realizaci (např. v oblasti zadání objednávky, plánování výroby, 

nakupování, plnění objednávky, výroby, kontroly, balení, odesílání, fakturaci a inkasování 

platby). 
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2.3 Vývoj štíhlosti  
 

Lean má kořeny v Japonsku, vznikl v 50. letech 20. století a poprvé byl aplikován 

japonskou automobilkou Toyota. Za autory tohoto konceptu jsou považování Taiichi Ohno 

a Shingeo Shingo. Plošný rozvoj Leanu nastal v 90. letech minulého století díky trendu 

vedoucímu ke zkoumání japonských metod řízení v automobilovém průmyslu po celém světě. 

[25] 

Počátkem tohoto tisíciletí, opět zejména v automobilovém průmyslu, dochází 

k mohutné nové vlně Leanu, kdy automobilky nutí své dodavatele k neustálému a velmi 

intenzivnímu zeštíhlování firemních procesů. [25] 

Na obr. 1 je znázorněna transformace Lean a tři odlišné vývojové stupně koncepce. 

Prvním stupněm koncepce Lean je štíhlá výroba (Lean Manufacturing). Do této koncepce 

spadá celopodnikový přístup, který vede k eliminaci ztrát, zvýšení hodnot a snížení doby 

výroby. Většina snah tohoto prvního stupně je ovšem omezena pouze na oblast výroby. 

Je to logické místo, na kterém se začíná s aplikací koncepce Lean, protože lidé zde vidí, 

vnímají a přímo se dotýkají materiálních věcí, jako nářadí, odpadního materiálu 

a nadbytečných zásob. Většina výhod, kterých se v této oblasti dosáhne je redukce prostoru, 

organizace pracoviště a doba výroby. [9] 

 

 Obr. 1 Vývoj štíhlosti. [9] 
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Dalším stupněm koncepce Lean je štíhlý podnik (Lean Enterprise). Na tomto místě 

se organizace přemisťuje z výrobní linky do oblasti podpory podniku a zabývá se „klidnější“ 

oblastí, do které spadá např. vývoj nových produktů, prodej a marketing, nákup a plánování 

materiálu, distribuce a logistika, zákaznický servis a finance. Organizace se zabývají daleko 

více informačními toky než výrobními toky. Tyto podpůrné procesy jsou potom základem 

toho, jak věci fungují na úrovni výrobní. Dalším signálem pro zavedení koncepce Lean 

jsou výrazné výhody a jejich exponenciální růst.  

Nejvyšším stupněm koncepce Lean je rozšířený štíhlý podnik (Lean Extended 

Enterprise). Jedná se o stav, kdy organizace vidí do všech svých jednotek v celkovém toku 

hodnot (např. dodavatelé, subdodavatelé, odběratelé) tak, jakoby tvořily jeden celek. 

Rozšířený štíhlý podnik je nadstavba tradiční představy koncepce Lean ve smyslu zlepšování 

rychlosti, flexibility, schopnosti reagovat na podněty, kvality a nákladů napříč celkovým 

tokem hodnot. Rychlost a efektivita každého partnera v hodnotovém řetězci určuje postavení 

celkového hodnotového řetězce v rámci konkurenčních hodnotových řetězců. 

Jedná se o hotový poklad, co se týče příležitostí, 70 – 95% většiny nákladů, přípravných časů, 

návrhů, plánování dodavatelského řetězce a výroby organizace se již dostalo za svou hranici. 

Je ale ještě potřeba rozvržení a sloučení různých metod vzhledem k širší povaze zlepšování. 

[9] 

V tab. 1 jsou uvedené varianty názvů vyjadřující štíhlost podniku a názvy firem a jmen 

osob, které tyto názvy používají. Např. v Japonsku ve firmě Toyota Motor Company 

pod názvem štíhlá výroba se používá termín Toyota Production System (TPS). 
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Tab. 1 Varianty názvů vyjadřující štíhlost podniku. [8] 

Názvy vyjadřující štíhlost podniku Názvy firem a jména osob 

LEAN PRODUCTION 

vědci, absolventi MIT 

(Massachusettský technologický 

institut) 

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM Toyota Motor Company 

OHNO SYSTEM Taiichi Ohno, autor TPS 

INTEGRATED PULL MANUFACTURING SYSTEM AT&T 

MINIMUM INVENTORY PRODUCTION SYSTEM Westinghouse 

MATERIAL NEEDED Harley Davidson 

JUST-IN-TIME/TOTAL QUALITY CONTROL Schonberger 

WORLD CLASS MANUFACTURING Schonberger 

ZERO INVENTORY PRODUCTION SYSTEM Omark a Bob Hall 

QUICK RESPONSE - OR MODULAR 

MANUFACTURING Apparel Industry 

STOCKLESS PRODUCTION Hewlett Packard 

KANBAN SYSTEM mnoho společností v Japonsku 

THE NEW PRODUCTION SYSTEM Suzaki 

ONE PIECE FLOW Sekine 

CONTINUOUS FLOW MANUFACTURING Chrysler 

INTEGRATED MANUFACTURINGPRODUCTION 

SYSTEM Black 

 

2.4 Principy Lean Managementu 
 

Lean je založen na několika základních principech. Primárně jde o snahu celé 

organizace se trvale zlepšovat ve všech oblastech a zamezit zbytečnému plýtvání. 

Druhý princip je co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka bez ohledu na to, jakým způsobem. 

[18]  

Principem štíhlého myšlení je eliminace činností, které nepřidávají hodnotu v oblasti 

výroby, logistiky, administrativy a vývoje výrobků. Minimalizovat plýtvání, znamená 

maximalizovat podíl přidané hodnoty v podnikových procesech. [26] 

Principy se nevztahují pouze k výrobním provozům, jsou tak široké, že ve skutečnosti 

platí i pro jiné podnikové a podnikatelské činnosti.  

V literatuře je možné se setkat s různými principy, podle různých autorů, 

např. podle Košturiaka se jedná o tyto: 
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1. Úkoly plnit v týmu, eliminovat konkurenci, odstraňovat příčiny konfliktů. 

2. Zodpovídat za všechny činnosti, které probíhají podle standardů. 

3. Učit se z chyb. 

4. Orientovat na zákazníka, který má nejvyšší prioritu. 

5. Zaměřit podnik na činnosti, které tvoří hodnotu. 

6. Standardizovat všechny pracovní postupy. 

7. Každodenně zlepšovat. 

8. Okamžitě odstraňovat příčiny problémů. 

9. Předcházet problémům – myšlením a plánováním dopředu. 

Podle Womacka a Jonese jsou uvedeny tyto principy štíhlého myšlení: 

1. Přesně specifikovat hodnotu z pohledu zákazníka, jak pro výrobky, tak služby. 

2. Identifikovat hodnotový tok výrobků a služeb a odstranit plýtvání nepřidávající 

hodnotu v celém hodnotovém toku. 

3. Vytvořit plynulý tok výrobků a služeb bez přerušení napříč hodnotovým tokem. 

4. Zajistit výrobu výrobků a služeb založenou na tahu ze strany zákazníka. 

5. Usilovat o dokonalost prostřednictvím neustálého odstraňování zdrojů plýtvání. 

Konkrétněji popsané principy štíhlého myšlení je možné vyhledat v celkové koncepci 

firmy Toyota. 14 principů je uspořádáno do 4 kategorií (I. – IV.). Pokud firma bude skutečně 

prakticky uplatňovat úplný soubor těchto zásad celkové koncepce firmy Toyota, 

bude realizovat i TPS (Toyota Production System), bude na nejlepší cestě k dosažení 

udržitelné konkurenční výhody. Na druhou stranu platí, že pokud se bude firma řídit 

jen několika vybranými zásadami (principy), výsledkem bude krátkodobá, neudržitelná 

skoková zlepšení výkonnosti. [1], [2] 

I. Dlouhodobá filosofie. 

II. Správný proces přinese správné výsledky (zde se využívá mnoho nástrojů štíhlosti). 

III. Přidávat hodnotu organizaci tím, že bude rozvíjet své lidi a partnery. 

IV. Nepřetržité řešení zásadních problémů podceňuje organizační učení. 

Ad I. Dlouhodobá filosofie. 

1. Zakládat manažerská rozhodnutí na dlouhodobé filosofii, a to i na úkor 

krátkodobých finančních cílů. 
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Ad II. Správný proces přinese správné výsledky. 

2. Vytvořit nepřetržitý procesní tok, který umožní odkrýt problémy. 

3. Využívat systémů tahu, aby se vyhnulo nadvýrobě. 

4. Vyrovnávat pracovní zatížení (heijunka) – „pracovat jako želva, nikoli jako zajíc“. 

5. Vytvářet kulturu, která dovoluje zastavit proces, aby se vyřešil problém 

a aby se správné jakosti dosáhlo hned napoprvé. 

6. Standardizovat úkoly, které jsou základem neustálého zlepšování a posilování 

pravomocí zaměstnanců. 

7. Užívat vizuální kontroly, aby nezůstaly skryty žádné problémy. 

8. Užívat pouze důkladně prověřených technologií, které prospívají lidem i procesům. 

 

Ad III. Přidávat hodnotu organizaci tím, že bude rozvíjet své lidi a partnery. 

9. Vychovávat vůdčí osobnosti, které stoprocentně rozumějí práci, žijí filosofií firmy 

a učí jí druhé. 

10. Rozvíjet výjimečné lidi a týmy řídící se filosofií firmy. 

11. Projevovat ohled vůči širší síti partnerů a dodavatelů, podněcováním a pomáháním 

jim se zlepšovat. 

 

Ad IV. Nepřetržité řešení zásadních problémů podceňuje organizační učení. 

12. Důkladně poznávat situaci na vlastní oči. 

13. Přijímat rozhodnutí pomalu na základě široké shody, po zvážení všech možností.  

14. Využívat nástroje neustálého zlepšování. 

2.4.1 Zdroje ztrát 

 

Za základní princip štíhlého myšlení je považováno odstraňování ztrát. Ztráty vzniklé 

např. z rozjezdů a následného přerušení výroby, z nadměrného využívání strojů, osob 

a pak jejich nedostatečného využívání představují problém, neboť nenapomáhají dosažení 

jakosti, standardizaci práce, produktivitě a neustálému zlepšování.  

Jak odstranit ztráty, vysvětluje Taiichi Ohno: „Pomalejší, avšak vytrvalá želva způsobí 

méně ztrát a je mnohem vhodnější než rychlý zajíc, který uhání vpřed, a potom se tu a tam 

zastaví, aby si zdříml. Systém výroby firmy Toyota může být uskutečněn jen tehdy, 

když se všichni dělníci promění v želvy“. [1], [2] 
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2.4.1.1 Plýtvání (muda) 

 

Za plýtvání můžeme označit všechny činnosti, které jsou prováděny při realizaci 

produktu a nepřidávají hodnotu k vyráběnému výrobku nebo službě, tj. nepodílí 

se na zvyšování zisku podniku. [20] 

Muda – nulová přidaná hodnota. Zahrnuje různé druhy ztrát. Jde o činnosti, 

které doprovází plýtvání a jež prodlužují průběhové doby, vyvolávají potřebu mimořádných 

pohybů, když jde o to přiblížit díly nebo nástroje, vytvářejí nadměrné zásoby nebo jejichž 

výsledkem je jakékoli čekání. [1], [2] 

Plýtvání se vyskytuje v každém podniku, proto by jej měli všichni pracovníci neustále 

vyhledávat a odstraňovat, aby zvyšovali produktivitu a snižovali náklady. Při odhalování 

je nutno si uvědomit, že se hledají problémy a jejich příčiny, nikoliv viníci. [20] 

Sedm druhů plýtvání podle Ohna: 

1. Zásoby – všechny díly, rozpracovaná výroba a hotové výrobky, které se v danou chvíli 

nezpracovávají. 

2. Přeprava – přemísťování výrobků, které není ve skutečnosti při jejich zpracovávání 

vyžadováno. 

3. Pohyby – lidé nebo vybavení pohybující se více, než je pro zpracování výrobků nutné. 

4. Prostoje – čekání na následující výrobní krok. 

5. Nadvýroba – výroba převyšující požadavky zákazníků. 

6. Zbytečné zpracování – způsobené nevhodnými nástroji nebo návrhem výrobku. 

7. Vady – úsilí věnované kontrole a odstraňování vad. 

Jako další druh plýtvání uvádí [1], [2], [20]: 

8. Nevyužitý potenciál pracovníků – lidské zdroje a jejich potenciál nejsou firmou řádně 

využity s ohledem na nabízené schopnosti, dovednosti a zručnosti.  

2.4.1.2 Přetížení (muri) 

 

Muri – nadměrné přetěžování lidí nebo zařízení. Muri je využívání strojů nebo osob 

nad jejich přirozené meze. Výsledkem přetěžování lidí jsou problémy s bezpečností a jakostí. 

Přetěžování zařízení bývá příčinou poruch a zmetků. 
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2.4.1.3 Nevyrovnanost (mura) 

 

Mura – ve výrobních systémech nastávají situace, kdy bývá více práce, 

než lidé či stroje mohou zvládnout, a jindy zase bývá práce málo. Nevyrovnanost 

je výsledkem nepravidelností v harmonogramu výroby nebo kolísání objemů výroby 

v důsledku vnitřních problémů, jako jsou prostoje, chybějící díly nebo zmetky.  

Výsledkem mura bývá muda. Nevyrovnanost úrovní výroby znamená, že bude nutné 

mít k dispozici zařízení, materiály a lidi pro případ vyšších úrovní výroby – i když průměrné 

požadavky jsou mnohem nižší. [1], [2] 

 

2.5 Nástroje Lean managementu 
 

Nástrojů štíhlosti je celá řada. Samotné nástroje však na cestě za štíhlým podnikem 

jsou až druhořadé. Primární je naučit se vidět plýtvání (ztráty) a na každý proces se dívat 

s cílem jeho neustálého zlepšování. [20] 

Štíhlost nespočívá v napodobování nástrojů, ale v rozpracování principů, 

které jsou vhodné pro organizaci.  

Štíhlý podnik je třeba brát jako určitou skládačku, kterou je nutné poskládat tak, 

aby v konečném důsledku řešila zvyšování přidané hodnoty a eliminaci plýtvání. 

Aby toho bylo možné dosáhnout, je třeba implementovat uvedené nástroje. 

V literatuře je uvedeno mnoho nástrojů, podle různých autorů. Burton a Boeder uvádí 

tyto: 

FMEA – (Failure Mode and Effects Analysis). Analýza možností vzniku vad a jejich 

následků. 

VSM – (Value Stream Mapping). Mapování hodnotového toku. Nástroj pro grafické 

znázornění a popis stávajícího stavu procesu s cílem navrhnout stav budoucí. 

Data jsou získávána přímo v provozu a pro jejich grafické znázornění jsou používány 

standardizované ikony.  
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SMED – (Single Minute Exchange of Dies). Rychlý a účinný způsob přestavení výrobního 

procesu z aktuálního produktu na další produkt. Cílem metodiky je zkrátit čas přetypování 

pod 10 minut na jednociferné číslo (single minute). Vykonávání změn ve výrobě 

nebo v procesu rychleji je velmi důležité. Výroba se zlevní a také se zvýší flexibilita procesu. 

[20] 

Kanban – Podstatou je vytvoření dodavatelsko – odběratelského okruhu, ve kterém koluje 

přesně definovaný počet karet. Kanban neboli znamení, vývěska, jmenovka, tabule, vizitka, 

určitý druh signálu, který dává popud k výrobě a k dodávkám dílů v určitém množství. 

Kanban může být uplatňován uvnitř podniku i mimo podnik. [27] 

TPM – (Total Productive Maintenance). Management produktivity výrobních zařízení, 

se orientuje na zapojení všech pracovníků v dílně do aktivit, které směřují k minimalizaci 

prostojů zařízení, nehod a zmetků. Cílem je „aby dělník porozuměl stroji a staral se o něj, 

u kterého pracuje (kontroloval stav stroje)“. [20] 

Poka - Yoke – Zabránění vzniku neshod ve výrobním, ale i nevýrobním procesu. Cílem je, 

na základě mechanického či jiného principu, identifikovat lidskou chybu přímo v místě jejího 

vzniku tak, aby mohla být ihned opravena a tato chyba se nedostala na další operaci. [27] 

5S – (sort, straighten, shine, standardize, sustain čili roztřiďte, uspořádejte, pročistěte, 

standardizujte a udržujte). Jde o řadu činností zaměřených na odstraňování ztrát, jež vedou 

k chybám, k vadným výrobkům a ke zraněním. [1], [2] 

One - Piece Flow – Tok jednoho kusu. Způsob výroby, při kterém výrobek prochází 

jednotlivými operacemi procesu bez přerušování a čekání. V daný časový okamžik 

je tedy vyráběn na příslušné operaci pouze jeden výrobek, který je bezprostředně předán 

na operaci následující. [20], [27] 

Navíc Košturiak uvádí nástroj štíhlého podniku Kaizen. Kaizen učí jednotlivce 

dovednostem efektivní práce v malých skupinách, řešení problémů, dokumentování 

a zlepšování procesů, shromažďování a rozboru údajů a sebeřízení v rámci skupiny 

spolupracovníků. Přenáší rozhodování (přípravu návrhů) na úroveň dělníků a vyžaduje 

otevřenou diskusi, přičemž musí dojít ke shodě jakéhokoli rozhodnutí v rámci skupiny. [1], 

[2] 
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K novým nástrojům štíhlosti patří metoda A3, podle autorů Forbse a Ahmeda. 

A3 metoda – zpráva formátu A3, neboli požadavek na zachycení všeho potřebného na jediné 

stránce. Cílem metody je, aby manažeři ani její řadoví pracovníci nezabíhali do podrobností 

a aby dokázali vyjádřit klíčové informace na jediné straně formátu A3. Při řešení určitého 

problému by měl dokument výstižně popsat problém, předložit doporučované řešení a provést 

analýzu nákladů a výnosů tohoto řešení. Mělo by být využito v nejvyšší možné míře několik 

obrázků a tabulek. V Toyotě se prosazuje tlak na to, že by se obecně mělo přejít ke zprávám 

a hlášení formátu A4, neboť „méně znamená více“. 

Odborníci na filozofii Lean se shodují, že pouze 10% úspěchu je ve zvládnutí nástrojů 

zdravého rozumu a 90% úspěchu je v budování štíhlého způsobu myšlení, v rozvíjení 

a přenosu znalostí, v rozvoji kultury zlepšování a boji proti plýtvání. [26] 

Nástroje štíhlého podniku je možné využívat nejen ve velkých firmách, ale také 

v malých a středních firmách, v sériových výrobách, ve firmách vyrábějících na zakázku, 

v počítačových firmách, v nemocnicích, v nábytkářském, potravinářském průmyslu, 

v bankách atd. 
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3 LEAN MANAGEMENT V EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. je od roku 2005 součástí ocelářské a těžařské 

skupiny EVRAZ Group S.A. 

3.1 EVRAZ Group S.A. 
 

EVRAZ Group S. A. je přední vertikálně integrovaná ocelářská, těžařská společnost 

a producent vanadu operující v Ruské federaci, na Ukrajině, v Evropě, USA, Kanadě a Jižní 

Africe. Patří mezi 15 největších producentů oceli na světě. V roce 2010 skupina vyrobila 

16,3 milionů surové oceli a prodala 15,5 milionů tun válcovaných výrobků z oceli. [14] 

„Vertikálně integrovaná společnost“ znamená, že EVRAZ Group S.A. 

je celosvětovým producentem oceli s vysokým stupněm integrace na poli surovinové 

základny. Těžařská aktiva skupiny zásobují své ocelářské závody železnou rudou 

a koksovatelným uhlím, to znamená, že skupina pokryje 100 % vlastní spotřeby těchto 

surovin z vlastních zdrojů. 

Hlavní aktiva skupiny EVRAZ Group S.A. zahrnují tři největší ocelárny v Rusku: 

Nižnij Tagil na Urale, Západosibiřský a Novokuzněcký kombinát na Sibiři, 

a dále Palini & Bertoli v Itálii, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL v České republice a EVRAZ 

Kreton Steel Mills a Claymont Steel v USA. Její rychle rostoucí těžařské aktivity zahrnují 

rudné doly Evrazruda, Kačkaranské, Vysokogorské, Južkuzbasugol a majetkovou účast 

v uhelném dole Raspadskaja. [12], [14] 

3.2 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 
 

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále EVS) vznikla splynutím 

zanikající společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. a zanikající společnosti ABA Assets s.r.o., 

které zanikly ke dni zápisu (1. června 2007) společnosti EVS do obchodního rejstříku. [12], 

[16] 

Společnost EVS patří mezi přední evropské výrobce oceli a ocelových výrobků – 

tlusté plechy, těžké a střední profily, štětovnice a plamenem řezané tvary z tlustých plechů 

(výpalky). Společnost patří k hlavním evropským a dominantním výrobcům v oblasti tlustých 

plechů v České republice.  
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3.2.1 Organizační struktura EVS 

 

Společnost EVS je rozdělena do nákladových středisek (NS) výrobního a nevýrobního 

charakteru. Výrobní část tvoří Ocelárna (NS 220), Válcovna 3,5 Kvarto (NS 260) a Výpalky 

(NS 210). Údržba (NS 240) je subjekt, který podporuje výrobní a prodejní proces. 

Organizační struktura společnosti v příloze 1. 

EVS patří mezi největší zaměstnavatele v Moravskoslezském regionu. [17] Stavy 

zaměstnanců na konci roků 2001 – 2011 viz obr. 2.  

V roce 2001 zaměstnávala 2094 zaměstnanců, kdy od tohoto roku do roku 2004 

se pozvolna stav snižoval (1571 zaměstnanců). V intervalu let 2004 až 2008 se průměrný stav 

okolo 1600 zaměstnanců rapidně neměnil. Důležitým mezníkem byl rok 2009, kdy v tomto 

roce klesl počet zaměstnanců na 1255. Což může mít za následek hospodářská krize. 

Po částečném odeznění krize došlo k mírnému nárůstu zaměstnanců na počet 1384 na konci 

roku 2011. 

 

Obr. 2 Stavy zaměstnanců na konci roků 2001 – 2011. 

 

3.2.2 Podnikatelská činnost EVS 

 

Země EU v roce 2010 byly klíčovými trhy pro produkty společnosti s podílem 87% 

z celkových tržeb. Ostatní země Evropy se podílely na tržbách 2% a zbývajících 11 % bylo 
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realizováno do zemí mimo Evropu. Do tuzemska směřovalo 29% celkového prodeje 

společnosti, přičemž v produktové skupině tlusté plechy, kde v České republice EVS zaujímá 

dominantní pozici, činil podíl tuzemského prodeje 35%. [17] 

Celkové tržby se oproti roku 2009 zvýšily o 53%. Např. válcovna profilů (v roce 2012 

výroba v NS Válcovna profilů byla ukončena), vykázala v roce 2010 významný 43% nárůst 

tržeb oproti roku 2009. K významným odběratelům patří velkoodběratelé s vlastní distribuční 

sítí a servisní centra. Většina produktů společnosti je dále zpracována konečnými uživateli 

z průmyslových oborů – stavebnictví, strojírenství, stavba lodí, dopravní prostředky, tlakové 

nádoby, stavební stroje a výroba produktovodů.  

Významným krokem společnosti bylo posílení orientace na zákazníka. Výrobně 

a technologicky společnost pružně reagovala na požadavky zákazníků, což má za následek 

rozšíření portfolia nabízených produktů.  

Štětovnice tvořily klíčový výrobek válcovny profilů, v roce 2010 tvořily 94% podílu 

tržeb. Společnost byla významným dodavatelem těchto stavebních profilů v Evropě. 

Na domácím trhu byla jediným výrobcem a pokrývala většinu potřeb na trhu. [17] 

3.2.3 Hodnoty společnosti  

 

Hodnoty společnosti (viz tab. 2) vznikly ve spolupráci s mateřskou společností. 

Jsou odrazem pěti strategických podnikatelských pilířů společnosti EVS. 

Prvním pilířem je péče o zdraví, bezpečnost práce a životní prostředí. Společnost jím 

deklaruje svůj závazek poskytovat bezpečné a vhodné pracovní prostředí všem 

zaměstnancům. 

Druhým základním pilířem strategického rozvoje jsou zaměstnanci. Klást důraz 

na rozvoj zaměstnanců, na rozvoj jejich dovedností a schopností, na vzájemné předávání 

znalostí, hodnoty spolupráce a otevřené komunikace. 

Třetí a čtvrtý pilíř jsou definovány jako orientace na zákazníka a rozvoj podnikání. 

Zvyšování výroby a prodejů je nutným předpokladem pro podnikatelský úspěch společnosti. 

Nutné dbát na poskytování vysokého standardu kvality služeb zákazníkům a také klást důraz 

na rozvoj technologií. 
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Pátý pilíř pak reprezentuje systém podnikání společnosti EVS. Společnost hodlá být 

výrobcem světové třídy. Usiluje o to být efektivní a systémová. Jedním z nástrojů, 

které společnost využívá, je filosofie Lean.  

V tab. 2 Hodnotami definovaný EVRAZ. [13] 

Hodnotami definovaný EVRAZ znamená: 

  

Efektivní výkon díky týmové práce. 

Nejlepších výsledků dosáhneme, budeme - li pracovat jak jeden tým. 

  

Vytváření hodnot pro zákazníka. 

Budeme - li neustále zlepšovat naše výrobky a služby, budeme tak posilovat dlouhodobé 

partnerské vztahy s našimi zákazníky. 

  

Respekt k lidem. 

Bezpečné pracovní prostředí, rozvoj našich lidí a místních komunit jsou nedílnou součástí 

EVRAZ byznysu. 

  

Aktivní a neustálý rozvoj. 

Vývojem a implementací nových myšlenek činíme svět silnějším, bezpečnějším a 

čistějším. 

  

Zodpovědnost za vlastní práci a výsledky. 

Neustále se snažíme dosahovat našich cílů a neseme zodpovědnost za výsledky. 

 

3.2.4 Charakteristika nákladových středisek 

 

V této kapitole je stručně charakterizováno vybavení a technické parametry výrobních 

nákladových středisek a obsáhleji popsáno nevýrobní NS Údržba (z důvodu řešení praktické 

části této diplomové práce). 

Ocelárna  

Výrobu oceli zabezpečuje konvertorová ocelárna. Zařízení ocelárny je vybaveno 

sekundární metalurgií s vakuovací stanicí. Na konvertorovou ocelárnu navazuje bramové 

kontilití. Ocelárna je tvořena dvěma kyslíkovými konvertory OXYVIT (spodem dmýchané 

konvertory), sekundární metalurgií, pánvovou pecí, zařízením plynulého odlévání bram.  
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Válcovna plechů 

Tlusté plechy jsou vyráběny na trati 3,5 Kvarto z kontilité vsázky. Válcovna 

3,5 Kvarto je vybavena válcovací stolicí o délce válců 3, 5 m a pecními agregáty. 

Výpalky 

Výpalky jsou produkovány na moderních pálicích strojích s podporou řídicího 

systému CNC. Tyto jsou vybaveny špičkovými plazmovými hořáky a hořáky kyslík - zemní 

plyn.  

V tab. 3 je uvedena ocelárenská a válcovenská výroba v tunách za rok 2010 

v jednotlivých výrobních střediscích: 

Tab. 3 Ocelárenská a válcovenská výroba v tunách za rok 2010. [17] 

Výrobní jednotka Výrobek [t] 

Ocelárna ocel celkem (tekutá) 350 208 

  z toho kontislitky 347 200 

Válcovna profilů profilová ocel 151 776 

Válcovna 3.5 Kvarto plechy 606 841 

NS Výpalky tvarové výpalky 15 269 

 

Údržba 

 V rámci projektu optimalizace údržby ve skupině EVRAZ Group S.A. došlo 

k 1. lednu 2011 k restrukturalizaci organizační struktury, které vyústilo v ustanovení nového 

nákladového střediska Údržba. Nově vzniklé nákladové středisko pod sebe sdružilo údržby, 

které původně působily samostatně v jednotlivých provozech EVS. V současné době se člení 

na středisko Elektroúdržby, Strojní údržby a Servis.  

1. 4. 2011 vzniklo také středisko Keramika. Celkem v NS Údržba (NS 240) pracuje 

189 zaměstnanců. Externě spolupracuje se společnostmi v oblasti strojní údržby 

a elektroúdržby.  
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Organizační schéma NS Údržba na obr. 3: 

 

 

 

Obr. 3 Organizační schéma NS Údržba. 

 

Údržba je nezbytná k udržení strojů, vybavení a pracovního prostředí v bezpečném 

a spolehlivém stavu. Chybějící či nedostatečná údržba může vést k nebezpečným situacím, 

úrazům a zdravotním obtížím. Údržba je vysoce riziková činnost, při níž některá rizika 

vyplývají z povahy dané práce. Údržba je prováděna na všech pracovištích. 

Proto u pracovníků provádějících údržbu existuje větší pravděpodobnost, že budou vystaveni 

různým rizikům. [22] 

Náplní práce zaměstnanců údržby je obecně veškerá příprava a provádění oprav, 

manipulace a skladování náhradních dílů, inspekční prohlídky zařízení, preventivní 

a prediktivní údržba, revize vyhrazených technických zařízení (tlaková zařízení, zdvihací 

a dopravní zařízení, elektrická zařízení silnoproudá a hromosvody, plynová zařízení) 

a zajišťování náhradních dílů.  

Údržba má zásadní význam pro zajištění trvalé produktivity, výrobu vysoce kvalitních 

výrobků a udržení konkurenceschopnosti podniku. 
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4 UPLATNĚNÍ LEAN MANAGEMENTU V EVS 
 

Lean je celoskupinová iniciativa zavádějící procesy neustálého zlepšování 

jako standardní součást fungování společnosti EVS.  

4.1 Začátky Lean managementu v EVS  
 

V prostředí EVS je Lean obecně definován jako systematický přístup k vyhledávání 

příležitostí ke zlepšení. Hlavním impulsem pro vytvoření této metodiky byla potřeba nalézt 

takové nástroje řízení, které by umožnily účinně a komplexně organizovat vývoj a výrobu 

produktů, dodavatelů a vazeb se zákazníkem tak, aby při lepším plnění požadavku zákazníka 

bylo zapotřebí méně lidského úsilí, prostoru, kapitálu a času, ovšem při zachování trendu 

trvalého zvyšování úrovně kvality výrobků. [13] 

Lean je specifický kontinuálním a dlouhodobým procesem. Počátky tohoto programu 

v EVS sahají do května roku 2011. Začalo se školením, sestavováním týmů, identifikací témat 

pro řešení problémů a zakládání tzv. mini – projektů, kdy realizace mini – projektů 

byla podporována metodikou založenou na principech odstraňování nedostatků, překážek 

a plýtvání ve všech směrech napříč celé firmy. Metodické řízení a koordinování činností 

a průběh prací na mini – projektech měl za úkol tzv. Core team. Jednalo se o patnáctičlennou 

skupinu zkušených zaměstnanců a zástupců všech nákladových středisek. 

4.2 EVRAZ Business System 
 

EVRAZ Business System (dále EBS/Lean) je součástí 5 – ti strategických oblastí 

skupiny EVS. Mezi tyto strategické oblasti patří: 

 Customer Focus (zaměření na zákazníka),  

 Growth (růst),  

 Health and Safety (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a životní 

prostředí),  

 Human Resources (lidské zdroje), 

 EVRAZ Business System (EBS/Lean). 

EBS/Lean se zabývá budoucím potenciálním růstem společnosti a plánováním 

konkrétních kroků, které povedou ke zlepšení takovým směrem, aby tyto aktivity v konečném 
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důsledku vedly ke zlepšení firemní kultury a k zajištění dlouhodobé prosperity 

společnosti. Aby výsledky jednotlivých kroků vedly např. k eliminaci zbytečných činností, 

nerovnoměrného přetěžování, úbytku namáhavé fyzické práce a v neposlední řadě ke zlepšení 

pracovního prostředí, což samozřejmě úzce souvisí se zvyšováním úrovně bezpečnosti práce. 

[13] 

Základní hodnotou pro všechny aktivity v rámci EBS/Lean je úcta a respekt ke všem 

lidem (zákazníkům, zaměstnancům atp.) 

4.3 Aplikované nástroje Lean managementu v EVS 
 

EBS/Lean se s využitím nástrojů Lean managementu zabývá zefektivněním procesů 

napříč všech existujících činností a v každém segmentu organizace.  

Mezi využívané nástroje Lean managementu patří: 

 A3 metoda, 

 FPY (First Pass Yield),  

 KPI´s (Key Performance Indicator), 

 VSM (Value Stream Analysis), 

 Vizuální management, 

 TPM (Total Productive Maintenance), 

 Metodologie 6S. 

A3 metoda  

Standardizovaný proces, používaný pro dokumentaci a hlášení řešení na problémy 

v každém segmentu organizace. Cílem zavedení této metody do společnosti EVS 

bylo nastavení jednotného nástroje pro řešení problémů, poněvadž díky jednotnému formátu 

je možné napříč celou skupinou sdílet řešení, nechat se inspirovat a někdy A3 metody 

nevytvářet, protože řešení již existuje. A3 metodu řeší tým pracovníků, který je složen 

ze zástupců více oddělení. Jedná se o nástroj pro řešení problémů, který pomůže nalézt 

způsob, jak se vyhnout problémům do budoucna, jak jim předcházet. EVS tuto metodu 

využívá při řešení pracovních úrazů, různých konkrétních problémů, při operativním, 

taktickém plánování. [13] 
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FPY (First Pass Yield)  

Procento jednotek, které projdou napoprvé celým procesem, aniž by se u nich vyskytl 

defekt. [21] 

KPI’s (Key Performance Indicator) 

KPI’s jsou klíčové ukazatele výkonnosti. Jsou to ukazatele, kterými se vyhodnocuje 

činnost společnosti ve vztahu k ostatním podnikům skupiny EVRAZ Group S.A. 

Hodnotí se např. měření úrazovosti, nákladů, rozvoj zaměstnanců, stížnosti a reklamace 

zákazníků. Je vytyčeno pět základních oblastí. Každá z oblastí (každý ukazatel) má svého 

vlastníka, osobu, která je zodpovědná za plnění jednotlivých kroků a její povinností je rovněž 

pravidelně reportovat stav sledovaných ukazatelů. Měsíčně se reportuje průběžný stav těchto 

ukazatelů, ročně se pak vyhodnocuje cílový stav. [13] 

Oblasti KPI’s: 

- Bezpečnost práce, požární ochrana a životní prostředí (Health and Safety), 

- Orientace na zákazníka (Customer Focus), 

- Lidské zdroje (Human Resources), 

- Růst (Growth), 

- EVRAZ Business System (EBS/Lean). 

VSA (Value Stream Analysis) 

Jedná se o vytvoření hodnot a principů s následným stanovením strategie a sestavením 

transformačního plánu (seřazení jednotlivých kroků dle priorit a termínů), na základě analýzy 

problémových oblastí vycházejících z počátečních stavů, ideálních a konečných. Přínosy 

tohoto nástroje jsou např. vidět nedostatky, plýtvání, nerovnoměrné výkyvy a nadměrné 

přetěžování, identifikovat rozsah příležitostí, sdílet jednotné vize, zavázat se ke změně, 

odhadnout výsledky. 

Vizuální management 

Vytváření nástěnek sloužících ke sdílení podstatných informací, k jakým aktivitám 

bude docházet v budoucnosti. Na nástěnkách je možné se dočíst, k jakým pracovním úrazům 

došlo, jaké jsou výsledky KPI´s, jaké probíhají projekty a jejich stav řešení. 

 



23 
 

TPM (Total Productive Maintenance) 

TPM – komplexní produktivní údržba je program s cílem zvyšování produktivity 

a efektivity strojů a zařízení, založený na úzké spolupráci údržby a výroby propojené 

na podnikové procesy. Základní myšlenkou je údržba, na které se podílejí všichni pracovníci 

a systémově pojatý program zlepšování. TPM je účinným nástrojem zvyšování celkové 

efektivity strojů a zařízení odstraňováním příčin poruch, snižováním nákladů, prodlužováním 

životnosti, zabezpečováním dlouhodobého odborného růstu pracovníků, zvyšováním kvality, 

zapojením všech pracovníků do zlepšování procesů a zlepšováním firemní kultury. [23] 

Metodologie 6S 

 Implementace metody 6S na provozech. Blíže implementace metody 6S na provoze 

bude rozebrána v kapitole 5.5. 

 Implementace metody 6S v kancelářích. Kroky metodologie 6S se zavedly 

i do kanceláří, kdy byly rozděleny zodpovědnosti za pořádkové úseky. Určené osoby 

byly řádně proškoleny metodologií 6S. Během implementace 6S v kancelářích 

se postupovalo dle kroků této metody. Docházelo ke třídění dokumentů, materiálů 

(nepotřebných, neuspořádaných, neroztřízených):  

- na nepotřebné, které se likvidovaly, skartovaly, zcela odstranily,  

- potřebné, ty se relevantně zařazovaly a rozřazovaly do složek, šanonů, 

případně se archivovaly, 

- a dokumenty k rozhodnutí, kdy bylo potřeba rozhodnout, 

zda dokumenty uchovat, archivovat, ponechat v příruční registratuře, 

nebo skartovat, zlikvidovat. 

Byly vytvořeny jednotné složky pro potřebné dokumenty. Jasný popis, 

rozdělení a bylo vytvořeno standardní místo pro ukládání šanonů. Docílilo 

se v kancelářích volných pracovních ploch, všechny dokumenty získaly své místo, 

úložiště, které bylo řádně označeno. Vše bylo vytvořeno bez potřeby vymalování, 

nákupu nového vybavení a zařízení. Docílilo se toho pouze přemístěním a změnou 

uspořádání starého vybavení a mohutného sortování a seřazení věcí.   
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5 APLIKACE METODOLOGIE 6S 
 

Metoda 5S je obohacena o krok navíc. Šesté S znamená bezpečnost. Důvodem 

je, aby všechny uskutečněné zlepšení na pracovišti neohrožovaly pracovníky. Klade důraz 

na přístupnost a jednoznačnou identifikaci všech bezpečnostních zařízení. 

Cílem je předcházení nebezpečí při práci. [5] 

Metodologie 6S zahrnuje činnosti zaměřené na odstraňování plýtvání a zbytečných 

ztrát. Základní část metodologie 6S je věnována úklidu jednotlivých pracovišť. Ale nikoliv 

úklidu povrchnímu a jednorázovému, ale skutečně kompletnímu, kdy je třeba projít, 

zkontrolovat, vytřídit a odstranit vše nepotřebné.  

Název 6S je odvozen od šesti kroků potřebných k realizaci (slova, které v anglickém 

jazyce každé začínají písmenem „S“ – sort, simplify, scrub, safety, standardize, sustain) 

používaných při popisu jednotlivých kroků. Koncepce 6S je základní předpoklad 

pro vytvoření trvalého zlepšování kultury ve společnosti. Implementace 6S vede ke zvýšení 

morálky, bezpečnosti, kvality, významně přispívá ke zlepšení organizace práce a v neposlední 

řadě snižuje náklady.  

6S je možné zavádět nejen v provozech, dílnách a skladech, ale i v kancelářích 

a v počítačích.  

O metodě 5S, ze které vychází metodologie 6S, Takashi Osada řekl: „ Když dovedete 

dělat 5S, dokážete cokoliv. Společnost, která si poradila s touto metodou, si poradí 

i s ostatními postupy. Společnost, která nedokáže zavést základních 5S, nebude schopna učinit 

ani další kroky, které jsou znamením konkurenceschopné organizace“. [1], [2] 

 

5.1 Důvody pro zavádění metodologie 6S  
 

Mezi základní důvody zavádění metody 6S patří především: 

 

- vytvoření optimální organizaci práce a uspořádání pracoviště, optimální spotřeba času 

na operaci,  

- standardizace, 

- hladký a účinný tok činností, odstranění zbytečných činností na pracovišti, 
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- zkrácení přestaveb zařízení, 

- eliminace defektů, poruch, zmetků, chybných výkonů, 

- snížení nákladů, 

- zlepšení bezpečnosti na pracovišti, což povede k eliminaci pracovních úrazů, 

- zvýšení výkonnosti, přizpůsobení ergonomickým požadavkům. 

 

5.2 Filozofie a přístupy metodologie  6S  

Jednotlivé kroky koncepce 6S (v tab. 4) vedou k cíli zlepšení pracovního prostředí, 

zvýšení efektivity práce a snížení nepotřebných kroků a úkonů navíc v celém pracovním 

procesu. Pomáhají mapovat procesy nebo postupy činností, které na pracovišti probíhají. 

Tyto postupy a procesy je nutné optimalizovat, zproduktivnit a zefektivnit. Kroky 

metodologie 6S dohromady vytváří nepřetržitý proces zlepšování pracovního prostředí.  

Podstatou implementace a dodržování kroků 6S není pečlivé organizování 

a označování materiálů, nástrojů, nevyužívá se jen k odhalení plýtvání s cílem udržet zářivě 

čisté prostředí, ale užívá se na podporu hladkého toku v souladu s daným taktem a umožňuje 

zviditelnit problémy. 

 

Tab. 4 Jednotlivé kroky koncepce 6S. [13] 

 

Jednotlivé kroky koncepce 6S 

Sort Sortovat – zbavit se nepotřebných věcí (nástrojů) zásob. 

Simplify Setřídit – dle použití a urgence. 

Scrub Setřit – smést, vyčistit, uklidit. 

Safety Stále v bezpečí – identifikovat a odstranit potenciální zdroje nebezpečí. 

Standardize Standardizovat – jednoznačně definovat, kdo a co dělá. 

Sustain Sebedisciplína – stále udržovat nastavený systém a pořádek. 

 

Na obr. 4 je schematicky znázorněno, že implementace metodologie 6S 

je charakterizována nepřetržitým procesem, není ukončena určitým datem. 

Jedná se o kontinuální proces, kdy k zajištění maximální účinnosti uvedené metody je třeba, 

aby jednotlivé kroky metodologie 6S byly automaticky plněny stále dokola. 
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Obr. 4 Schematicky znázorněn nepřetržitý proces implementace metodologie 6S. 

Charakteristika jednotlivých kroků metodologie 6S: 

1. krok: Sortovat (Sort) 

Hlavní zásadou tohoto kroku je odstranění všeho nepotřebného 

a nadbytečného vybavení a zařízení z vytipované oblasti. Překvapivě dochází 

snadno k nepochopení tohoto principu. Může být totiž obtížné rozlišit mezi 

tím, co je zapotřebí a co ne. Zpočátku může být vysilující zbavovat 

se předmětů na pracovišti. Lidé lpí na součástkách, protože si myslí, 

že je mohou pro další zakázku potřebovat. Vidí nevhodný stroj a myslí si, 

že ho nějak použijí. Tímto způsobem se hromadí zásoby a zařízení a brzdí 

tak každodenní výrobní činnosti, což vede k masivnímu hromadění plýtvání. 

[6], [7] 

 

2. krok: Seřadit (Simplify)  

Seřadit všechny potřebné položky dle použití tak, že mohou 

být jednoduše použity a seřadit dle urgence takovým způsobem, 

že je lze jednoduše nalézt a uložit. Poškozené a vyřazené položky, všechny 
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plochy pro zařízení, vybavení a zásoby (včetně regálů a kontejnerů) je třeba 

jasně označit a izolovat.  

Nastavení pořádku by mělo být vždy zaváděno po třídění. Poté, 

co je vše roztříděno, zůstává pouze to, co je nezbytné. Dále by mělo být 

vyjasněno, kam tyto věci patří, aby každý okamžitě pochopil, kde je najít 

a kam je vrátit.  

 

3. krok: Setřít (Scrub) 

Smést podlahy, vyčistit stroje a obecně zajištění toho, že všechno 

v podniku zůstává čisté. Shromažďovat recyklovatelné materiály a odpadky 

a odpovídajícím způsobem je likvidovat. Najít takový způsob, aby se zabránilo 

hromadění špíny, prachu, odpadu. Ve výrobní společnosti je čistota úzce 

propojena se schopností produkovat kvalitní výrobky.  

 

4. krok: Stále v bezpečí (Safety) 

Identifikovat a odstranit veškeré potenciální zdroje nebezpečí, hasicí 

přístroje a bezpečnostní vybavení jasně označit a mít ve funkčním stavu. Úrazy 

mohou totiž v nejhorším případě zabíjet a zmrzačovat. Úrazy představují 

náklady z hlediska ztracených životů, utrpení pracovníků a jejich rodin 

a současně postihují podnikatelský sektor i společnost jako celek. Méně úrazů 

znamená méně pracovních neschopností, což přináší nižší náklady a menší 

narušení výrobního procesu. Zaměstnavatelům pak šetří výdaje na najímání 

a zaškolování nových zaměstnanců. Uklouznutí, zakopnutí a pády jsou 

nejvýznamnější příčinou nehod ve všech odvětvích od těžkého průmyslu 

až po administrativní práce. [22] 

 

5. krok: Standardizace (Standardize) 

Nejdříve je třeba proces standardizovat, čili stabilizovat jej, a teprve 

potom může přicházet v úvahu jeho další zlepšování. [1], [2] Standardizované 

úkoly jsou základem neustálého zlepšování, inovací, růstu zaměstnanců 

a posilování pravomocí zaměstnanců. Standardizovaná pracovní činnost 

je klíčovým podpůrným faktorem zajišťování jakosti, podporuje efektivní 

týmovou práci, neboť zaměstnance učí stejné terminologii, stejným 

dovednostem a pravidlům hry.  
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Standardizace tvoří páteř metodologie 6S. Pohled na standardizaci 

Henryho Forda, vyjádřený již v roce 1926: „Dnešní standardizace 

je nezbytným základem, z nějž budou vycházet zítřejší zlepšení. Když budete 

o standardizaci uvažovat jako o tom nejlepším, co znáte dnes, ale co musí být 

zítra vylepšeno – někam to dotáhnete. Pokud ale budete na standardy myslet 

jako na omezení, veškerý pokrok se zastaví.“ [1], [2] 

 

6. krok: Sebedisciplína (Sustain). 

Stále udržet nastavený systém a pořádek, používat jednotné nástěnky 

s aktuálními a příslušnými daty. Jedná se o zachování zautomatizování řádného 

udržování správných pochodů, procedur. Bez dodržování tohoto kroku se další 

kroky dlouho neudrží. 
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5.3 Proces zavádění metodologie 6S v EVS 

V tab. 5 je uveden průběh zavádění metodologie 6S ve společnosti EVS. 

Tab. 5 Průběh zavádění metodologie 6S. 

Představení metodologie 6S vedení společnosti EVS  
(důvody zavádění, smysl metodologie 6S, implementační plán) 

P
ro

v
o

z 

1. Proběhlo školení metodologie 6S, kterým prošlo celkem cca 150 zaměstnanců z jednotlivých 

provozů, během 12 – ti lekcí. Zaměstnanci provozů (především z řad mistrů, předáků až po 

vedoucí NS) se dozvěděli, co si pod pojmem metody 6S představit, jednotlivé kroky metody 

6S, její cíle a prostředky potřebné k zavedení metody.  

2. Po proškolení zaměstnanců navazoval tzv. nultý audit, který proběhl na všech NS 

společnosti. Jeho cílem bylo zjistit výchozí stav provozu před implementací šesti základních 

kroků metody 6S. Výstupem nultého auditu bylo první hodnocení NS a zároveň audit stanovil 

obecná doporučení od týmu EBS/Lean, na co by se mělo NS zaměřit do budoucna. 

3. Všechna nákladová střediska se rozdělila na pořádkové úseky a jmenovali se zodpovědní 

pracovníci za tyto úseky. Pořádkové úseky se každý týden hodnotí pomocí tzv. SkorKarty (viz 

kapitola 5.4). 

4. Představen detailní plán plošné implementace 6S. Určily se konkrétní data odstartování 

jednotlivých kroků uvedených ve SkorKartě (viz v příloze 2). 

5. Plošný monitoring 6S. 

6. Rozhodnuto o realizaci vzorového pracoviště na každém nákladovém středisku. 

7. Implementace vzorového pracoviště na jednotlivých NS. 

  

K
a

n
ce

lá
ře

 

1. Školení zaměstnanců metodologie 6S. 

2. Vznik odborových úseků na správní budově EVS a určení zodpovědnosti za tyto úseky.  

3. Výběr 1 kanceláře z každého odborového úseku pro realizaci vzorového pracoviště. 

4. Fyzická realizace jednotlivých kroků metodologie 6S na zvoleném vzorovém pracovišti 

(tento krok realizován k březnu 2012). 

5. Plošný monitoring 6S. 
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5.4 Způsob monitorování a vyhodnocování metodologie 6S v EVS  
 

Hlavními důvody reportování jsou efektivní předávání informací, výborný přehled 

výsledků z reportů, rychlé zpracování vstupních dat, automatické ukládání dat bez možnosti 

zpětných úprav, zdrojové předávání informací od nejnižší úrovně po nejvyšší. 

Navádění dat v aplikaci EBS/Lean na úrovni pořádkových úseků provádí 

zaměstnanci zodpovědní za dané úseky, kterými jsou zpravidla mistři, jejich zástupci, 

případně předáci.  Hodnocení jednotlivých úseků se provádí vždy za jeden kalendářní týden. 

Hodnocení je možné provádět kdykoliv v průběhu daného týdne. Lhůta pro vyplnění je vždy 

do půlnoci z neděle na pondělí, kdy se data automaticky uloží, není možné je zpětně měnit 

a začíná hodnocení následujícího týdne.  

Za hodnocení každého úseku je primárně zodpovědný tzv. „1. zodpovědný“. V případě 

dlouhodobé absence 1. zodpovědného (např. celý cyklus hodnotícího období) přebírá 

tuto zodpovědnost „2. zodpovědný“ (zpravidla zástupce 1. zodpovědného). 

Hodnocení se provádí formou odpovědí na otázky uvedené ve formuláři kontrolního 

listu 6S, neboli tzv. SkorKarty (viz v příloze 3). Jedinými možnostmi odpovědí jsou „A“ 

pro ANO, splněno na 100% nebo „N“ pro NE, splněno na 0 až 99%. V případě odpovědi 

N má zodpovědný pracovník možnost k této odpovědi přidat stručný komentář. Hodnocení 

se považuje za úplné pouze tehdy, je-li zodpovězeno a uloženo všech 25 otázek kontrolního 

listu. Cílem SkortKarty je dosažení 100%. 

Vkládání poznámek v aplikaci EBS/Lean na úrovni vedoucích úseku nákladového 

střediska (ÚNS) a nákladového střediska (NS) provádí vedoucí zaměstnanci zodpovědní 

za ÚNS a NS. Poznámky vedoucích by měly být průsečíkem podnětů (poznámek) základní 

úrovně hodnocení. Obecné schéma informačních toků viz obr. 5. 

Komentáře k hodnocení jednotlivých úseků ve formě poznámek jsou zadávány vždy 

v průběhu kalendářního týdne. Lhůta pro vyplnění je vždy do půlnoci z neděle na pondělí, 

kdy se data automaticky uloží, není možné je zpětně měnit a začíná hodnocení následujícího 

týdne.  

Za vkládání poznámek za dané ÚNS nebo NS je primárně zodpovědný 

tzv. „1. zodpovědný“.  V případě dlouhodobé absence 1. zodpovědného (např. celý cyklus 
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hodnotícího období) přebírá tuto zodpovědnost „2. zodpovědný“ (zpravidla zástupce 

vedoucího).  

V poznámce musí být jasně a stručně charakterizována klíčová příčina, která brání 

v řešení dané problematiky a kterou ze své pozice (funkce) není příslušný vedoucí pracovník 

schopen vyřešit.  

Pro získání hodnocení a poznámek za jednotlivé úseky používají v EVS aplikaci 

Discoverer plus. 

 

Obr. 5 Obecné schéma informačních toků za jedno NS. [13] 

 

Pro reporting 6S je klíčové hodnocení pořádkových úseků, které se provádí na nejnižší 

úrovni. Zde se generují nejenom problémy, které se dají řešit ihned a vlastními silami, ale také 

problémy, o jejichž řešení není možné na této úrovni rozhodnout nebo je realizovat 

bez souhlasu nadřízených. Příčiny těchto problémů se následně dostávají o úroveň výš 

(vedoucí ÚNS) ve formě poznámek k hodnocení. Na úrovni vedoucích ÚNS, resp. vrchních 

mistrů je situace podobná. Také na této úrovni jsou ze své pozice schopni některé problémy 

vyřešit a jiné postoupit nadřízené úrovni (vedoucí NS). Zde je provedena finální selekce 

a prioritizace klíčových příčin z pohledu vedení NS. Souhrnné hodnocení za celé 



32 
 

NS je následně předáno vedení EVS. Celý report je následně za celou společnost EVS 

odesílán vedení  EVRAZ Group S.A.  

 

5.5 Implementace 6S na vzorovém pracovišti vybraného úseku 

5.5.1 Vzorové pracoviště 

Jak už z názvu vyplývá, vzorové pracoviště by mělo být takové, které je v maximální 

míře uspořádáno dle principů metodologie 6S: 

- pracoviště zbavené zbytečností, 

- pracoviště uspořádané, 

- pracoviště čisté a uklízené,  

- pracoviště bezpečné, 

- pracoviště standardizované, 

- pracoviště s disciplinovanými pracovníky. 

Snahou je dokázat, že je možné vytvořit takové pracovní prostředí, ve kterém bude 

radost pracovat.  

Jak už bylo zmíněno v kapitole 5.3 (v tab. 5), bylo rozhodnuto o realizaci vzorového 

pracoviště na každém nákladovém středisku. Na NS Údržba byl vybrán úsek tzv. pomocný 

provoz pro realizaci vzorového pracoviště. 

5.5.2 Vybrané pracoviště na NS Údržba – pomocný provoz 

Pomocný provoz slouží jako pracoviště pro broušení válců (pracovních i opěrných) 

a nožů pro střihací linky. Dále se zde provádí příprava a opravy pracovních i opěrných válců 

a také vzhledem k jeřábu s vyšší nosností zde provádí navíc i opravy větších náhradních dílů. 

Pomocný provoz je součástí strojní údržby. 

Schéma pomocného provozu v příloze 4. 

Zařízení na pomocném provoze: 

 Bruska Waldrich – na brusce dochází k broušení pracovních a opěrných válců. Opěrné 

válce se brousí jedenkrát za měsíc, pracovní válce každý druhý pracovní den.  

 Rovinná bruska – na této rovinné brusce se brousí denně na ranních směnách nože 

pro stříhací linky. 
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 Převážecí vůz slouží k převozu pracovních a opěrných válců, různého materiálu 

a náhradních dílů. 

 Myčka slouží pro mytí ložisek opěrných válců pro válcovací stolici. 

5.5.3 Fyzická realizace na vzorovém pracovišti 

 

Průběh fyzické realizace metody 6S na vzorovém pracovišti je možné rozčlenit na tři 

fáze: 

I. fáze – příprava na fyzickou realizaci metody 6S 

 

Před samotnou fyzickou realizací metody 6S proběhla první informativní schůzka 

(obr. 6) týmu EBS/Lean s vedoucími pracovníky, vrchními mistry, mistry, řadovými 

zaměstnanci (dělníky) nákladových středisek a s pracovníky zodpovědnými za bezpečnost 

práce na pracovišti. Na schůzce se diskutovalo nejprve o vzorovém pracovišti, jaký je účel 

tohoto pracoviště. Dále se řešilo v hrubých obrysech, jak budou probíhat jednotlivé kroky 

metody 6S. Určil se realizační tým pracovníků, který se zúčastní procesu 6S, kdy i já jsem 

byla také členem realizačního týmu a mohla jsem se podílet na zavedení metodologie 

6S na vybraném pracovišti. Všem členům schůze byl dále poskytnut manuál se stručným 

teoretickým návodem implementace 6S.  

Hlavním bodem schůzky byla diskuze o možných změnách, úpravách, návrzích 

na zlepšení pracovního prostředí na pracovišti (tyto návrhy na zlepšení dostali za úkol sepsat 

zaměstnanci, mistři a vedoucí mistři NS, a to z toho důvodu, že tito v dané oblasti každodenně 

pracují a nejlépe ví, co je třeba změnit, vyčistit, protřídit atp., aby nedošlo ke komplikacím 

ve výrobním procesu). Tito pracovníci se dále měli zamyslet nad kladnými a zápornými 

stránkami potenciálních změn, nad možnými hrozbami plynoucími ze zavedení metody 6S. 

Uvedené poznatky dále měli tito pracovníci sepsat a předat týmu EBS/Lean. Na konci 

schůzky se domluvil termín schůzky příští a určil se termín pro předání zmíněných poznatků. 
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Obr. 6 První informativní schůzka. 

 

II. fáze – průběh fyzické realizace metody 6S 

 

Členové realizačního týmu se sešli v předem dohodnutém čase a na stanoveném místě, 

kde se začalo diskutovat o návrzích, které předložili zaměstnanci NS Údržba. Z jednotlivých 

návrhů byly stanoveny úkoly a data jejich plnění. Po diskuzi o těchto úkolech se realizační 

tým odebral na vybrané pracoviště a začalo se s realizací prvního kroku metodologie 6S. 

Příklady návrhů na zlepšení pomocného provozu (vybraného pracoviště) 

od zaměstnanců NS Údržba: zrušit pracovní stoly, skříně rozmístit podél stěn, zrevidovat 

a uložit obsah skříní, zlikvidovat poškozené konzoly a zábradlí, zrušit nepoužívaná zařízení – 

myčka náhradních dílů, uklidit regály, likvidace nepotřebných regálů, zrušit oplocení, 

přemístit bedny na odpad, vyznačit místa uložení náhradních dílů, uložit svářečky, uklidit 

a označit elektrorozvodnu, uklidit a vymalovat klidovou místnost, vyměnit zářivková tělesa, 

vyčistit štítovou stěnu, zprovoznit lis, opravit plynové ohřívače, zlikvidovat nepotřebné 

potrubní rozvody, aktualizovat bezpečnostní tabulky a označení v celém pomocném provoze, 

opravit veškerou využívanou elektroinstalaci, demontovat nevyužívaná zařízení, očistit 

rozvaděče a doplnit označení rozvaděčů dle ČSN, označit nosnosti podlah, obnovit nátěry 

stěn, sloupů, průchodů, všech využívaných obráběcích strojů. 

Průběh plnění jednotlivých kroků metodologie 6S: 

1. krok zavedení metody 6S – sortování 

Tento krok byl zásadní, jelikož se muselo nejprve označit, co vše z pracoviště 

odstranit. K tomuto docházelo přímo na pracovišti, kdy dle požadavků zaměstnanců se určilo 
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a následně označilo (viz obr. 7) nepotřebné zařízení, různé náhradní díly, pomocné nástroje, 

nářadí, atd.  

Dále se muselo rozhodnout, zda uvedený nepotřebný materiál přemístit na jiné místo 

pracoviště, či zcela odstranit z pracoviště, a to buď přímo do šrotu, nebo na sklad 

náhradních dílů. Na sklad náhradních dílů se odvážely části, které se na údržbě používají 

v intervalu jednou za rok a delším.  

 

 

 

Obr. 7 Rozhodování o potřebnosti zařízení s následným označováním nepotřebného zařízení. 

 

K přemisťování a odstraňování všeho nepotřebného a nadbytečného těžšího zařízení 

docházelo pomocí jeřábu a další, hmotnostně únosné zařízení, bylo přemisťováno vlastními 

silami členů realizačního týmu. Docházelo k vyklízení skříní a regálů, s následným ukládáním 

toho potřebného zpět a odstraňováním toho nepotřebného (obr. 8).  

K odstranění oplocení, které překáželo, se využívalo služeb externích pracovníků – 

svářečů, kteří toto odpalovali pomoci plamenového svařování. Na pracovišti se vyskytovala 

spousta nepotřebného „harampádí“. 
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Obr. 8 Vyklízení nepotřebného. 

 

2. krok zavedení metody 6S – seřazení 

Po kroku sortování došlo k rozestavění potřebných regálů, skříní, beden na odpad, 

náhradních dílů, pracovních nástrojů, pracovních stolů a to tak, aby to co nejvíce vyhovovalo 

jednotlivým pracovníkům NS Údržba. Dále aby rozestavěné prvky nepřekážely a splňovaly 

všechny požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Opět se k  přemisťování těžkých 

zařízení využíval jeřáb a také vysokozdvižný vozík (obr. 9). 

 

  
 

Obr. 9 Přemísťování těžkých nákladů pomocí jeřábu a vysokozdvižného vozíku. 

 

3. krok zavedení metody 6S – čištění (obr. 10) 

Po rozmístění a rozestavení potřebných regálů, skříní, beden, tzv. kostek (slouží 

pro odstrojování a strojení pracovních válců), odkládacích stojanů a „prizma“ (konstrukce 

„V“ tvaru, kde se ukládají válce, pro jejich opracování) docházelo k jejich čištění 

a odmašťování chemickým přípravkem toluenem. Kdy po odstranění nečistot, se výše 
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vyjmenované následně natřelo barvou. Šedou barvou úložné prostory – skříně, regály, bedny. 

Oranžovou barvou veškeré stojany, kostky a „prizma“. Dalším úkonem kroku čištění bylo 

zametání podlah haly, čištění stěn, elektrických vypínačů, rozvaděčů, kabelových rozvodů.  

Jelikož je na pracovišti vysoká prašnost, je nutné stále se pravidelně věnovat čištění 

ploch a zametání podlah. 

 

  
 

Obr. 10 Krok čištění. 

 

4. krok zavedení metody 6S – stále v bezpečí 

Další krok metody 6S je zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

S pracovníky zodpovědnými za BOZP byly konzultovány bezpečné vzdálenosti od strojů 

(brusky válců, brusky nožů, kotoučových brusek, převážecího vozu, vrtaček, hydraulického 

lisu) a rozvaděčů, dále pak u čeho je nutné namontovat bezpečnostní zábradlí 

a v jaké vzdálenosti. Dále probíhalo značení šířky průchodů a ploch vyhrazených pro 

náhradní díly. Umisťovaly se bezpečnostní značky na pracovišti. 

V rámci bezpečnosti na pracovišti, se na pomoc povolali odborníci na elektrotechniku 

- zaměstnanci elektroúdržby, kdy tito označili řádně zásuvky a vypínače (obr. 11), dle zásad 

BOZP. Opravili veškeré osvětlení, veškerou využívanou elektroinstalaci a demontovali 

nevyužívanou.  
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Obr. 11 Bezpečnostní značky a řádné označení vypínačů dle zásad BOZP. 

 

5. krok zavedení 6S – Standardizace 

Standardizace se odlišuje od předchozích kroků (sortování, seřazení, čistota, 

stále v bezpečí). Je to proto, že se jedná o metodu zavedení, zachování předešlých kroků. 

Během implementace metody 6S byly jednoznačně definované standardy a byl určen 

zodpovědný pracovník za dodržování tohoto (viz obr. 12). 

Tento krok je velmi důležitý, protože pokud se standardizace dobře nezavede, vzorové 

pracoviště se velmi rychle může vrátit do původního nevyhovujícího stavu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Rozdělování zodpovědností. 
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6. krok zavedení metody 6S – sebedisciplína 

Tento závěrečný krok metody 6S je velmi důležitý z toho důvodu, aby zaměstnanci 

dodržovali vytvořené standardy a pravidelně čistili své pracoviště a nepřipustili, 

aby se pracovní prostředí postupně měnilo na stav, který panoval před zavedením metody 6S. 

 

III. fáze – vyhodnocení realizace. 

 

Vyhodnocení realizace bylo uskutečněno pomocí: 

1. SkorKarty (viz obr. 13). 

SkorKarta je přístupná na intranetu společnosti a pomáhá zjednodušit reporting stavu 

aktivit 6S na jednotlivých nákladových střediscích, kdy je možné jít až do detailů jednotlivých 

pořádkových úseků. Pracovníci zodpovědní za jednotlivé úseky do SkorKarty zadávají 

hodnocení za tyto úseky na týdenní bázi.  

Ze SkorKarty můžeme vyčíst, že skóre před implementací metodologie 6S dosahovalo 

12% a po implementaci 68%, z čehož vyplývá, že stav aktivit 6S na vybraném pracovišti 

se díky aplikaci Lean nástroje, metodologie 6S, přibližně 6 krát zlepšil oproti původnímu 

stavu. 

Zavedení metodologie 6S přineslo kladné „výsledky“, např. díky prvnímu kroku 

„sortování“ bylo z vytipované oblasti odstraněno nepotřebné vybavení a zařízení, dále byly 

odstraněny nepotřebné položky z pracovních ploch a skladovacích oblastí. Pomoci druhého 

kroku 6S „seřazení“ byly všechny položky jasně označeny a dále byly izolovány ty položky, 

které byly určené k likvidaci, v rámci uvedeného kroku byly zavedeny standardizované 

informační nástěnky. Na základě zavedení třetího kroku metody 6S „setřít“ byly z pracoviště 

zlikvidovány odpadky a recyklovatelné materiály. Zavedením čtvrtého kroku „stále 

v bezpečí“ se dosáhlo zvýšení ochrany zdraví při práci tím, že hasicí přístroje a bezpečnostní 

vybavení byly jasně označeny a byla zkontrolována jejich funkčnost, veškerá bezpečnostní 

opatření byla přehledně vyvěšena ve srozumitelné formě. Díky pátému kroku „standardizace“ 

byl nastaven systém zodpovědnosti, byly vytvořeny určité standardy a kontrolní činnost jejich 

dodržování a zlepšování.  Poslední krok metody 6S „sebedisciplína“ je důležitou částí celého 

procesu. Klade důraz na dodržování definované standardní práce, na aktuálnost dokumentů 

a jakostního vybavení, na používání jednotných nástěnek s aktuálními informacemi 

a na udržování pracovního prostoru v čistotě a bezpečí. 
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A co je třeba ještě vypilovat, aby se skóre SkorKarty přiblížilo 100%? Je třeba 

např. ještě odstranit nebo přemístit nadbytečné, zastaralé nebo poškozené položky 

z vybraného pracoviště. Označit a uspořádat zařízení, vybavení, nářadí a zřetelně označit 

všechny plochy pro zařízení, vybavení a zásoby. Uklidit, setřít podlahy, pracovní plochy 

a úložné prostory. Dále je nutné vyvěsit potřebné bezpečnostní informace (např. bezpečnostní 

listy, únikové východy). Pomocí nástěnek zjistit, zda jsou definované úkoly plněny či nikoliv. 

Standardizaci řešit bez zbytečného papírování.  

 

Obr. 13 Vyhodnocení implementace metody 6S pomocí tzv. SkorKarty. 
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2. Kvantifikace nákladů a výnosů. 

Jak je vidět v tab. 6 největší položku při zavádění metodologie 6S tvořily mzdové 

náklady na externí zaměstnance společností ABC (26,2 %) a XYZ (20,6 %), které se podílely 

na implementaci metodologie 6S. Interní náklady, náklady na odvoz šrotu a náhradních dílů 

a náklady na opravu klidové místnosti se pohybovaly průměrně kolem 13.7 % z celkových 

nákladů. Nejnižší položky celkových nákladů tvořily ostatní náklady (4,5 %), náklady 

na materiál, jako např. barvy, štětce, ředidla (4,1 %) a mzdové náklady na pomocnou pracovní 

sílu – učně (3,6 %). 

Uvedené náklady však byly ze 73,1 % pokryty ziskem z prodeje šrotu, získaného 

v průběhu implementace metodologie 6S. 

Náklady jsou uváděny v relativním podílu (v %), protože společnost EVS si nepřála 

tyto hodnoty vyjádřit v absolutním podílu (v Kč). 

Tab. 6 Náklady a výnosy zavedení metodologie 6S na vybraném pracovišti.  

Náklady a výnosy zavedení metodologie 6S 

Náklady [%] 

Mzdové náklady na externí zaměstnance společnosti ABC 26.2 

Mzdové náklady na externí zaměstnance společnosti XYZ 20.6 

Interní náklady 15.6 

Náklady na odvoz šrotu a náhradních dílů 13.6 

Náklady na opravu klidové místnosti 11.8 

Ostatní náklady 4.5 

Náklady na materiál (barvy, štětce, ředidla) 4.1 

Mzdové náklady na pomocnou pracovní sílu - učně 3.6 

Celkové náklady 100.0 

  

Výnos [%] 

Zisk z prodeje šrotu 73.1 

 

Myslím si, že zavedení této metodologie 6S s sebou nese úspory, např. v nákladech 

na zbytečné úkony. V současné době tyto náklady nejsou ve společnosti sledovány, proto 

navrhuji sledovat tyto náklady a s nimi související úspory dosažené po implementaci 

metodologie 6S (vysvětlení na ilustrativním příkladu v tab. 7). V tomto příkladu je uvedeno, 

že zkrácením doby strávené zbytečnými úkony, např. hledáním nářadí, se ztráty firmy 

ze zbytečných úkonů zaměstnanců budou snižovat. Pro vysvětlení: Pokud pracovník např. 

ze své 7,5 hodinové směny, obětuje 1 hod zbytečnému hledání pracovního nástroje, 
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nebo odstraňování nějaké překážky na pracovišti, která mu brání při běžné činnosti (náplně 

práce), vzniká „neproduktivní čas“, firma platí zaměstnanci za něco, co firmě nezvyšuje její 

produktivitu. Tzn. každá „promrhaná“ hodina společnost něco stojí, společnost nevyrábí, 

neplní svojí činnost. 

Tab. 7 Náklady na zbytečné úkony. [24] 

Náklady na zbytečné úkony 

Vkládané hodnoty   

Průměrný měsíční příjem zaměstnance 20 000 Kč 

Obrat firmy – za rok 1 000 000 Kč 

Počet zaměstnanců  20 

Počet odpracovaných hodin za měsíc 160 hod 

Doba strávená zbytečnými úkony (hledáním nářadí) 20 vteřin 

Počet zbytečných úkonů denně 5 

    

Počítané hodnoty    

Vteřinový výdělek – na zaměstnance 0.03 Kč 

    

Denní ztráty ze zbytečných úkonů – na zaměstnance 3.47 Kč 

Měsíční ztráty ze zbytečných úkonů – na zaměstnance 69.44 Kč 

Roční ztráty ze zbytečných úkonů – na zaměstnance 833.33 Kč 

    

Roční ztráty ze zbytečných úkonů 16 666.67 Kč 

    

Procenta ztrát ze zbytečných úkonů z obratu firmy 1.7% 

 

Počítané hodnoty v tab. 7: 

 Vteřinový výdělek na zaměstnance = průměrný měsíční příjem zaměstnance/počet 

odpracovaných hodin za měsíc/60/60. 

 Denní ztráty ze zbytečných úkonů (na zaměstnance) = vteřinový výdělek 

(na zaměstnance) * počet zbytečných úkonů denně * doba strávená zbytečnými úkony 

(hledáním nářadí). 

 Měsíční ztráty ze zbytečných úkonů (na zaměstnance) = denní ztráty ze zbytečných 

úkonů (na zaměstnance) * 20. 

 Roční ztráty ze zbytečných úkonů (na zaměstnance) = měsíční ztráty ze zbytečných 

úkonů (na zaměstnance) * 12. 

 Roční ztráty ze zbytečných úkonů = roční ztráty ze zbytečných úkonů 

(na zaměstnance) * počet zaměstnanců. 
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 Procenta ztrát ze zbytečných úkonů z obratu firmy = roční ztráty ze zbytečných 

úkonů/obrat firmy (za rok). 

 

3. Fotodokumentace pracoviště před a po implementaci metodologie 6S.  

Fotodokumentace vzorového pracoviště před a po implementaci 6S potvrzuje některé 

možné přínosy, které jsou uvedeny v kapitole 6.1. Na obr. 14 je fotografií dokázáno, 

že je možné vytvořit bezpečnější pracoviště. Díky zakrytí obnažených kabelů a označení 

možného nebezpečí, je sníženo riziko vzniku pracovního úrazu – zamezení kontaktu 

s elektrickým proudem.  

 

Obr. 14 Bezpečnější pracoviště. 

Na obr. 15 je prokázán přínos: „vznik většího pracovního prostoru“. 
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Obr. 15 Vznik většího pracovního prostoru. 

Vyřazením zbytečného zařízení – myčky náhradních dílů (viz obr. 16) byl podtrhnut 

přínos: „odstranění nepotřebného, překážejícího zařízení“. 

 

Obr. 16 Vyřazení zbytečného zařízení (myčky náhradních dílů). 

Na obr. 17 je vytvořeno čistější pracoviště – další přínos metodologie 6S. 

 

Obr. 17 Čistější pracoviště. 
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5.6 Implementace metodologie 6S na ostatních provozech v EVS 
 

Realizace vzorových pracovišť probíhají na NS Ocelárna, NS Výpalky a NS Válcovna 

3,5 Kvarto. 

Na všech nákladových střediscích byly umístěny nástěnky EBS/Lean, 

které zaměstnance informují o průběhu implementace 6S na jednotlivých NS. Nástěnky 

byly situovány nejčastěji v místech s největší frekvencí pohybu zaměstnanců.  

Každý útvar nákladového střediska na nástěnky pravidelně umisťuje a aktualizuje 

informace z oblasti 6S aktivit – plán aktivit pro daný úsek. Na nástěnkách je také plné znění 

pilotního auditu pro dané nákladové středisko a fotografie, které zachycují příklady 

implementace 6S. Dále se zde nachází informace z oblasti BOZP – přehled pracovních úrazů, 

ale také pravidla pro zpracovávání A3 reportů na pracovní úrazy.  
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6 ANALÝZA A VYHODNOCENÍ IMPLEMENTACE METODOLOGIE 6S  
 

Díky možnosti spolupráce, podílení se na implementaci metodologie 6S v hutním 

podniku EVS jsem své zkušenosti, poznatky shrnula v následujících kapitolách 6.1 a 6.2. 

Dále se budu věnovat dotazníkovému šetření (viz kapitola 6.3), které jsem provedla v rámci 

analyzování implementace 6S na vzorovém pracovišti.  

Na základě mých poznatků a vyhodnocení dotazníků jsem uvedla návrhy 

na zefektivnění implementace metody 6S (viz kapitola 6.4), aby bylo možné do budoucna 

předcházet možným problémům a očekávat přínosy. 

6.1 Přínosy fyzické realizace 
 

Možné přínosy fyzické realizace metodologie 6S:  

 Vytvoření bezpečnějšího pracoviště. 

 Vznik většího pracovního prostoru. 

 Odstranění nepotřebných předmětů a zařízení. 

 Zkrácení manipulačních časů, díky odstranění překážek na pracovišti. 

 Vytvoření čistějšího pracoviště. 

 Zefektivnění pracoviště bez vysokých nákladů (spoustu práce pracovníci provedli 

svépomocí). 

 Návrhy zaměstnanců během fyzické realizace 6 – ti kroků metody 6S na zlepšení 

pracovního prostředí (jejich nápady a připomínky). 

 Zlepšení přehlednosti o pracovních nástrojích (kde, co najít). 

 Zavedení standardů uložení nářadí, chemikálií atd. dle předpisů BOZP. 

 Díky pilotnímu auditu se provedla inventura všech prostorů, co se v nich nachází. 

 Po řádném nastavení pořádku např. v policích skříní vedlo k eliminaci 

nadbytečných zásob. 
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6.2 Problémy fyzické realizace 

 

Za nejvýznamnější problémy je možné považovat:  

 Nedostatečné proškolení pracovníků metody 6S a z toho plynoucí nedůvěra 

a neochota metodu 6S implementovat v praxi (nedostatečná motivace pracovníků, 

vysvětlení postupů, cílů a významu uvedené metody).  

 Neochota může být způsobena přístupem: „Když to doposud fungovalo, 

tak proč se nyní zabývat nějakými přeměnami, změnami? Máme příliš mnoho 

své práce na to, abychom pracovali navíc“. 

 Nenaplánování sortování. Z důvodu nedůkladného rozmýšlení a zvážení, 

které vybavení a zařízení by mělo být odstraněno nebo převedeno z pracoviště 

může docházet k „zbytečné práci“, kdy jedna směna odmastí, očistí regál 

a pracovníci druhé směny usoudí, že uvedený regál není potřebný a tento 

nenávratně demontují a odstraní z pracoviště. 

 Docházení ke změnám názorů zaměstnanců na důležitost jednotlivého vybavení 

a zařízení. 

 Plýtvání pracovní silou – na realizaci může být povoláno více zaměstnanců, 

než je ve skutečnosti potřeba. Toto vyplývá z nedostatečného proškolení 

a zaúkolování zaměstnanců, kdy někteří z nich nemusí vědět, co přesně mají dělat 

a mohou ostatním na pracovišti překážet a zvyšovat riziko možného pracovního 

úrazu a porušení předpisů bezpečnosti práce.  

 Nedostačující zájem zaměstnanců o zavedení metody 6S. Např. si zaměstnanci 

dobře nerozmyslí, který pracovní nástroj budou do budoucna potřebovat, 

tento z pracoviště odstraní a po čase zjistí, že jim tento chybí.  

 Bezohledný postoj zaměstnanců ke svěřeným pracovním prostředkům, 

kdy se mohou řídit heslem „moje to není, tak to vyhodím“, nemusí je zajímat, 

zda uvedený nástroj nebude potřebovat někdo jiný. Toto může nastat i neúmyslně, 

kdy jednotlivý pracovník nemusí být obeznámen s náplní práce a potřebnými 

prostředky jiného zaměstnance (zámečník nemusí být seznámen s tím, 

co potřebuje ke své práci např. jeřábník).   

 Možné neakceptování připomínek řadových zaměstnanců z řad vedoucích 

pracovníků (neschopnost vedoucích pracovníků akceptovat přínosné návrhy 
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zaměstnanců, kteří na uvedeném provoze dennodenně pracují a s jeho chodem 

jsou dopodrobna obeznámeni). 

 Neseznámení zaměstnanců s předpisy bezpečnosti práce, kdy tito nemusí vědět, 

do kterých míst mohou jednotlivé vybavení a zařízení (regály, skříně) přestěhovat 

tak, aby nedošlo k porušení uvedených předpisů (zda je vybavení a zařízení 

v bezpečných vzdálenostech od pracovních strojů, nouzových vypínačů, hydrantů, 

únikových prostorů). 

 I po provedení sortování se mohou na pracovišti nadále objevovat předměty, 

které jsou nepotřebné pro výkon práce. Zaměstnanci se mohou bát nějaký předmět 

odstranit nebo se zeptat, zda je tento důležitý pro někoho jiného nebo nemají 

zájem toto zjišťovat.  

 Nesprávně vybrané pracoviště pro realizaci vzorového pracoviště, kdy náklady 

na zavedení metody 6S mohou být několikanásobně vyšší než výnosy. 

 Možná obava pracovníků, že pokud začnou něco společně používat (nářadí, 

materiál), může docházet k odcizení nebo zničení pracovních prostředků. 

Každý pracovník je zvyklý užívat své nástroje a tyto si hlídat.   

 Další možná obava pracovníků z toho, že budou muset pracovat s mnohem vyšším 

úsilím, při zavádění metody 6S, aniž by za tuto „práci navíc“ dostali více 

zaplaceno (toto souvisí s nedostatečnou motivací k zavedení metody 6S).  

 Obava z toho, že se zefektivněním práce (odstraněním zbytečných činností, 

prostojů hledáním, logickým uspořádáním strojů, nástrojů) by mohlo dojít 

ke snížení počtu pracovních míst. 

 Předem neurčení konkrétního data ukončení implementace 6S na pracovišti. Hrozí 

zbytečné protahování doby plnění cílů, přičemž aplikace metody 6S má mít 

charakter rychlého experimentu.  

 Díky třísměnnému provozu může nastat problém při přenosu informací mezi 

směnami. 

 Podcenění včasné objednávky prostředků potřebných pro provedení třetího kroku 

metodologie 6S setřít (např. chemikálií – chemického čistidla toluenu), hrozí 

nedodání prostředků v době potřeby a užití, z důvodu dlouhé doby vyřízení 

objednávky. 
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6.3 Dotazníkové šetření 
 

V rámci dotazníkového šetření bylo využito písemného dotazování zaměstnanců 

NS Údržba. Dotazník (v příloze 5) byl předán zaměstnancům na ranní směně, kdy počet 

zaměstnanců na provoze je nejvyšší. Dotazníkové šetření bylo použito proto, jelikož 

si myslím, že názory zaměstnanců, kteří na daném provoze dennodenně pracují a chod 

provozu dopodrobna znají, jsou nejdůležitější pro zjištění objektivního stavu. Návratnost 

dotazníků byla 100 %, celkem bylo dotazováno 18 zaměstnanců.  

Cílem tohoto výzkumu bylo zjištění nezávislé zpětné vazby a zjištění případných 

nedostatků implementace metody 6S. Z uvedených nedostatků je možno do budoucna 

vycházet a zajistit, aby nedocházelo k opakování špatných aktivit v průběhu implementace 

metody 6S na vzorových pracovištích. 

Hodnocení dotazníkového šetření je provedeno kvantitativní analýzou, která ukazuje 

rozložení názorů v celkovém počtu odpovědí. 

Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Anketní šetření ukázalo, že v oblasti informovanosti zaměstnanců o podstatě metody 

6S, ví více než polovina respondentů, co je podstatou uvedené metody 6S. Stejné množství 

respondentů také uvedlo, že byli dostatečně seznámení s touto metodou. Na otázku „Byli jste 

dostatečně seznámení s metodou 6S ?“ a „Víte, co je podstatou metody 6S?“ odpovědělo 

kladně 56 % (viz obr. 18). 

 

Obr. 18 Procentuální vyjádření obeznámenosti s metodou 6S a její podstatou. 

56% 

44% 

Procentuální vyjádření obeznámenosti s 
metoudou 6S a její podstatou. 

ano ne 
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V obr. 19 jsou vyobrazeny odpovědi na otázku „Zda si myslí, že má implementace 6S 

na pracovišti smysl?“. Kdy 44 % dotazovaných odpovědělo, že neví, 11 % má smysl 

implementovat 6S a 45 % odpovědělo negativně. 

 

Obr. 19 Názor zaměstnanců na implementaci 6S na pracovišti, zda má smysl, či ne. 

Další otázka byla směrovaná na zjištění spokojenosti s pracovištěm před, 

nebo po implementaci 6S (viz obr. 20), s možnosti odpovědi také „nevím“. 61 % 

je nespokojeno s pracovištěm po implementaci 6S, 22 % neví, co bylo lepší a 17 % 

je spokojeno s nynějším pracovištěm.  

 

Obr. 20 Spokojenost s pracovištěm. 

Na obr. 21 je znázorněno kolika procentům zaměstnanců, chybí po zavedení 6S 

na pracovišti nějaká položka (pracovní nástroj, díl), kterou potřebují ke každodennímu výkonu 

práce. Bohužel více než polovině zaměstnanců chybí pracovní nástroj. 

 

11% 

45% 

44% 

Názor zaměstnanců na implementaci 6S 
na pracovišti, zda má smysl, či ne. 

ano ne nevím 

61% 17% 

22% 

Spokojenost s pracovištěm. 

před implementaci  po implementaci nevím  
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Obr. 21 Postrádání položky po zavedení 6S na pracovišti. 

Na dalších podobných aktivitách v budoucnu by bylo ochotno se účastnit pouze 17 % 

zaměstnanců (viz obr. 22).  

 

Obr. 22 Ochota účastnit se dalších podobných aktivit do budoucna. 

Na otázku, jestli si myslí, že zavedení metody 6S na pracovišti zvýší úroveň 

bezpečnosti práce a zlepší pracovní prostředí, bylo negativně odpovězeno u 61 % respondentů 

a kladně u 39 % (viz obr. 23). 

56% 

44% 

Postrádání položky po zavedení 6S. 

ano ne 

17% 

83% 

Ochota účastnit se dalších podobných 
aktivit do budoucna. 

ano ne 



52 
 

 

Obr. 23 zobrazující názor zaměstnanců na zlepšení úrovně bezpečnosti práce a lepší pracovní 

prostředí po implementaci 6S. 

Na obr. 24 je procentuálně zobrazeno, kolik procent zaměstnanců si myslí, že zavedení 

metody 6S, na jejich vzorovém pracovišti, vedlo k odstranění některé zbytečné 

činnosti. 22 % respondentů odpovědělo „ano“, 78 % „ne“. 

 

Obr. 24 Odstranění zbytečné činnosti. 

V otevřené otázce k zavádění 6S zaměstnanci navrhovali, aby se metoda více zaměřila 

na odvětví, kde se bude využívat co nejmenší množství finančních prostředků, 

dále aby se soustředila především na provozy, na kterých je výskyt pracovních úrazů 

nejčastější. Další tip na změny v zavádění 6S byl, aby implementace 6S byla vyčleněna 

z běžných činností. Toto bylo odůvodněno tím, že zavedení metody váže stávající omezené 

lidské a finanční zdroje. 

39% 

61% 

Názor zaměstnanců na zlepšení úrovně 
bezpečnosti práce a lepší pracovní prostředí 

po implementaci 6S.  

ano ne 

22% 

78% 

Odstranění zbytečné činnosti. 
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Na další otevřenou otázku, zda by doporučili implementovat metodu 6S na nějakém 

jiném pracovišti, 60 % dotázaných odpovědělo stejnou odpovědí: „na žádném pracovišti“. 

Příklad vyplněného dotazníku v příloze 6. 

6.4 Návrhy na zefektivnění implementace 6S 

 

Jak zlepšit organizaci: 

 Určit předem cíle, kterých chceme dosáhnout a držet se primárně (především) těchto 

cílů, neztrácet čas, nezabývat se podřadnými cíli, které ty hlavní ničím nepodporují.  

 Stanovit interval implementace – pokud interval nebude určen, implementace 

se bude časově jen protahovat, bude ubývat nadšení, elánu pro plnění kroků 6S, hrozí 

odklonění od hlavních cílů a zabývání se irelevantními záležitostmi. Já osobně bych 

doporučila stanovit interval 14 dní na implementaci metodologie 6S na vybraném 

pracovišti (z vlastní zkušenosti s implementací 6S v EVS si myslím, že týden je málo, 

kdy nejvíce úkolů se splnilo právě během prvních 14 – ti dní). 

 Před samotným krokem sortovat – tříděním pracovních zařízení, si předem sepsat 

důvody, proč položky odstranit a proč ne. Doporučené otázky, které je třeba si alespoň 

položit: 

 k čemu se položka používá, 

 jak často je zapotřebí, zda jednou za rok, jednou za týden…nikdy, 

 je zapotřebí v tomto místě, nebo někde jinde, 

 kdo ji používá, 

 co by se mohlo stát, pokud by nebyla v případě potřeby k dispozici, 

 jak velký prostor zabírá. 

 Nedopustit, aby vedoucí pracovníci před řadovými zaměstnanci, zaváděnou metodu 

shazovali a projevovali nějaké pochybnosti. 

 Pokud chceme implementovat metodu ve velkém podniku, který je rozčleněn 

na nákladová střediska, navrhuji se nejprve zaměřit na ty střediska, které to z hlediska 

bezpečnosti práce nejvíce potřebují, na střediscích s nejvyšší četností pracovních 

úrazů, aby došlo k co nejrychlejší eliminaci rizik. (Dobrý příklad pro ostatní 

pracoviště v případě, že se četnost pracovních úrazů sníží).  

 Díky různorodému charakteru jednotlivých pracovišť (ať už se jedná o venkovní 

prostory, vnitřní, horké, prašné, se sálavým teplem, se zvýšenou korozní agresivitou, 

se sníženou viditelností) nelze udržovat stejnou čistotu, proto by se měla stanovit 
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pro jednotlivá pracoviště taková úroveň čistoty, jaké je možno při maximálním úsilí 

dosáhnout, aniž by bylo nutné navýšit pracovníky anebo omezit pracovní úkoly. 

 Mít předem stanovenou strukturu všech schůzek. 

 Dodržovat časy schůzek a neopožďovat se.  

 

Jak se vyvarovat problémům: 

 Nejdříve vedoucím pracovníkům a zaměstnancům pořádně do detailů vysvětlit metodu 

6S, její smysl, cíle (použít názorné ukázky, i humornou formou).  

 Dodržovat zásady metody 6S od vrcholového vedení firmy až po výrobní provozy. 

Postupovat tak, aby trvalé zlepšování pracovních podmínek a dodržování kroků 

metody 6S, přecházelo v návyk.  

 Řádně zaměstnance motivovat. 

 Namátkově kontrolovat zaměstnance, zda ví, kde se nachází důležité pracovní normy, 

potřebné pracovní nástroje, kdy doba potřebná k nalezení požadovaného nám napoví, 

zda má optimálně a funkčně zorganizované své pracoviště.   

 Tým, který vede zavádění metodologie 6S na vybraném pracovišti, by se měl nejprve 

sejít jen s vedoucími pracovníky, těmto metodu vysvětlit, aby nedocházelo na dalších 

schůzkách s řadovými zaměstnanci k situacím, kdy vedoucí pracovníci budou uvádět, 

že neví jaký má metoda 6S smysl, zda je vůbec pro firmu prospěšné tuto metodu 

zavádět. 

 Vyvarovat se na schůzkách řešení irelevantních detailů, které k ničemu závratnému 

nevedou a vyřeší se v průběhu zavádění metody 6S. 

 Před samotnou implementací metody 6S zajistit od pracovníků z bezpečnosti práce 

manuál, s uvedením jaké množství, objem, nebezpečných látek se může nacházet 

na pracovišti, ve vyhrazených prostorech (např. různá maziva, těkavé látky, barvy, 

rozpouštědla, čistidla, oleje, ředidla).  

 Dále zajistit manuál pro určení bezpečných vzdáleností od pracovních zařízení 

a dalších míst, které musí být volně přístupné. 

 Během debaty neodcházet z místnosti a na plno se věnovat diskuzi, tématu 

(zvážit závažnost telefonních hovorů a méně závažné vyřídit až po schůzce). 
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Jak motivovat pracovníky: 

 Odměňovat zaměstnance nejvzornějšího pracoviště za dodržování zásad metody 6S: 

o peněžní odměnou, 

o nemzdovým motivačním opatřením: 

 1 x placené měsíční volno, 

 sportovní akce (proplacení permanentek do plaveckého bazénu, 

na squash atp. dle zájmu zaměstnanců), 

 kulturní akce (proplacení vstupenek do kulturních zařízení – kin, 

divadel), 

 finanční příspěvek např. na vánoční večírky, 

 exkurze do firem, kde mají zavedenou metodologii 6S. 

 Potrestat pracovníky za nerespektování a nedodržování zásad metody 6S: 

o udělením „žluté“ karty – neboli karty napomenutí, po dosažení 3 žlutých karet, 

odebrat zaměstnanci veškeré benefity. 

 Udělení putovní anticeny „černé koště“ za nejhorší pracoviště (inspirováno knihou 

Tak to dělá Toyota od J. K. Likera). 

 Názorné ukázky vzorových pracovišť a pracovních výsledků z toho plynoucích.  
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7 ZÁVĚR 
 

Tato diplomová práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Kdy teoretická část 

obsahuje charakteristiku Lean managementu, je popsán hutní podnik EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. a uplatnění Leanu v EVS.  

Praktická část této diplomové práce je zaměřena na aplikaci vybraného nástroje 

Lean managementu v hutním podniku EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.  

Díky předmětu této diplomové práce jsem se věnovala popisu vybraného nástroje – 

metodologie 6S, průběhu zavádění této v EVS, způsobu monitorování a vyhodnocování 

a samotné implementaci metodologie 6S.  

Implementace metodologie 6S, byla provedena na vybraném úseku nákladového 

střediska Údržba. Jednalo se o úsek tzv. pomocný provoz. Pomocný provoz slouží 

jako pracoviště pro broušení pracovních a opěrných válců, a broušení nožů pro střihací linky. 

Zmíněný provoz byl vybrán pro realizaci vzorového pracoviště. Cílem procesu vytvoření 

vzorového pracoviště, bylo vytvořit takové pracoviště, aby bylo v maximální míře uspořádáno 

dle principů metodologie 6S (pracoviště zbavené zbytečností, pracoviště uspořádané, čisté 

a uklízené, bezpečné, standardizované a s disciplinovanými pracovníky). 

Díky možnosti spolupráce, podílení se na implementaci metodologie 6S ve společnosti 

EVS jsem své zkušenosti a poznatky shrnula v závěru této diplomové práce, dále jsem 

provedla v rámci analyzování implementace 6S na vzorovém pracovišti dotazníkové šetření. 

Kdy na základě mých poznatků (přínosů a problémů fyzické realizace) a vyhodnocení 

dotazníků jsem uvedla návrhy na zefektivnění implementace metody 6S, aby bylo možné 

do budoucna předcházet právě uvedeným problémům a mohly se očekávat přínosy. Návrhy 

na zefektivnění implementace jsem rozdělila do tří podkapitol, a to na: jak zlepšit organizaci, 

jak se vyvarovat problémům a jak motivovat pracovníky. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

EVS – EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

6S – kroky metodologie 6S (sortovat, seřadit, setřít, stále v bezpečí, standardizace, 

sebedisciplína). 

ÚNS – úsek nákladového střediska. 

NS – nákladové středisko. 
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Příloha 2 Konkrétní data odstartování jednotlivých kroků ze SkortKarty. [13] 

 

  



 
 

Příloha 3 SkorKarta – pro provozy. [13] 

 

 

 

 

 

1. Sortovat (odstranění všeho nepotřebného a nadbytečného):

1.1.- nepotřebné vybavení a zařízení je z vytipované oblasti odstraněno A   N

1.2.- nadbytečné, zastaralé nebo poškozené položky jsou vyřešeny (odstraněny, převedeny apod.) A   N

1.3.- vyznačená oblast obsahuje pouze položky vyžadující rozhodnutí (ne starší 7 dní) A   N

1.4.- pracovní plochy a skladovací oblasti neobsahují položky, které tam nepatří A   N

2. Seřadit (vše dle použití):

2.1.- veškeré zařízení, vybavení a nářadí je zřetelně označeno a uspořádáno A   N

2.2.- všechny plochy pro zařízení, vybavení a zásoby (vč. regálů a kontejnerů) jsou zřetelně označeny A   N

2.3.- položky určené k likvidaci jsou jasně označeny a izolovány A   N

2.4.- jsou zavedeny standardizované informační nástěnky A   N

3. Setřít (uklidit):

3.1.- podlahy, pracovní plochy, úložné prostory, vybavení a zařízení jsou uklizeny A   N

3.2.- odpadky a recyklovatelné materiály jsou shromažďovány a odpovídajícím způsobem likvidovány A   N

3.3.- pracovní prostředí je odpovídající A   N

3.4.- pokud je odhalen problém, je ihned vyřešen a jsou přijata nápravná opatření A   N

4. Stále v bezpečí (odstranění veškerých potenciálních zdrojů nebezpečí):

4.1.- jsou vyvěšeny potřebné bezpečnostní informace (bezpečnostní listy, opravy, únikové východy apod.) A   N

4.2.- hasicí přístroje a bezpečnostní vybavení je jasně označeno a ve funkčním stavu A   N

4.3.- je provedeno základní školení (bezpečnostní opatření jsou vyvěšena, srozumitelná a dodržována) A   N

4.4.- nebezpečné stavy jsou urychleně vyřešeny (alarmy, ochrany, zábrany, překážky apod.) A   N

5. Standardizace (jednoznačně definované úkoly):

5.1.- je nastaven systém zodpovědností, uspořádání a čistoty dané oblasti A   N

5.2.- jsou definovány standardní úkoly související s čistěním a organizací A   N

5.3.- pomocí nástrojů vizuálního managementu je zřejmé, zda jsou úkoly plněny či nikoliv (nástěnky) A   N

5.4.- standardizace je řešena bez zbytečného papírování A   N

6. Sebedisciplina (stálé udržení nastaveného systému):

6.1.- zveřejněné (definované) standardní práce jsou dodržovány  A   N

6.2.- standardní čistění, sestavování a preventivní údržba jsou dodržovány A   N

6.3.- dokumenty a jakostní vybavení jsou aktuální a v souladu s praktickými postupy A   N

6.4.- jsou používány jednotné nástěnky s aktuálními a příslušnými informacemi A   N

6.5.- pracovní prostor je čistý, přehledně uspořádaný a zdroje nebezpečí byly eliminovány  A   N

   odpověď "Ano"  / 25 = ... % Kontrolní list 6S - provoz



 
 

SkorKarta  –  pro kanceláře. [13] 
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Seřadit (vše dle použití):

Setřít (uklidit):

Stále v bezpečí (odstranění veškerých potenciálních zdrojů nebezpečí):

Standardizace (jednoznačně definované úkoly):

Sebedisciplína (stálé udržení nastaveného systému):

6S Kontrolní list - Kancelář

Sortovat (odstranění všeho nepotřebného a nadbytečného):

veškerá dokumentace a pracovní postupy jsou aktuální

je používán jednotný informační systém s aktuálními a příslušnými informacemi

pracovní prostor je čistý, přehledně uspořádaný a zdroje nebezpečí jsou eliminovány

je nastaven systém zodpovědností pořádku daného úseku

jsou definovány standardní úkoly související s pořádkem a organizací daného úseku

pomocí nástrojů vizuálního managementu je zřejmé, zda jsou úkoly plněny či nikoliv

standardizace je řešena bez zbytečného papírování (minimalizace papírové agendy)

zveřejněné (definované) standardní práce jsou dodržovány

standardní pracovní postupy a nastavené systémy uspořádání jsou dodržovány

možné zdroje nebezpečí jsou ihned řešeny

všechny úložné prostory (šatní skříně, šuplíky, police, regály, atd.) jsou jasně a zřetelně označeny

vybavení kanceláří a dokumenty jsou označeny a odpovídají popisu úložiště

všechny úkoly jsou zřetelně odděleny podle stavu jejich plnění (rozpracované, dokončené, apod.)

je zaveden standardizovaný informační systém

podlahy, pracovní plochy, úložné prostory a ostatní vybavení kanceláří jsou uklizeny

odpadky a recyklovatelné materiály jsou shromažďovány a odpovídajícím způsobem likvidovány

pracovní prostředí je odpovídající

pokud je odhalen problém, je ihned řešen a jsou přijata potřebná opatření

jsou vyvěšeny potřebné bezpečnostní informace (exity, BOZP, PO značení, apod.)

hasicí přístroje, východy a bezpečnostní vybavení je jasně označeno a ve funkčním stavu

je provedeno základní BOZP školení (bezpečnostní opatření - vyvěšena, srozumitelná a dodržována)

pracovní plochy, zásuvky a jiná úložiště neobsahují položky, které tam nepatří

   počet odpovědí "Ano"/25 = ... %

nepotřebné položky jsou z vytipované oblasti odstraněny (vybavení a zařízení, neplatné dokumenty, atd.)

veškeré úkoly jsou plněny v daném termínu, nesplněné jsou odděleny

specificky vyznačená oblast obsahuje pouze položky vyžadující rozhodnutí (ne starší 7 dní)



 
 

Příloha 4 Schéma pomocného provozu. [13] 

 

 



 
 

Příloha 5 Dotazník. 

DOTAZNÍK 

Dobrý den,  

touto cestou Vás žádám o vyplnění dotazníku z důvodu zjištění nezávislé zpětné vazby 

a pro další poučení, aby nedocházelo k špatným aktivitám a do budoucna docházelo pouze 

k lepšímu průběhu implementace metody 6S na vzorových pracovištích. 

Dotazník je zcela anonymní.  

1. Byli jste dostatečně seznámení s metodou 6S?  

Ano 

Ne 

 

2. Víte, co je podstatou metody 6S? 

Ano 

Ne 

 

3. Myslíte si, že má implementace 6S na pracovišti smysl? 

Ano 

Ne 

Nevím 

 

4. Byl jste více spokojen s pracovištěm  

před implementaci 6S?  

po implementaci 6S? 

nevím 

 

5. Chybí Vám nějaká položka (pracovní nástroj, díl) na pracovišti, kterou 

potřebujete ke každodennímu výkonu práce po realizaci 6S?  

 

Ano 

Ne 

 



 
 

6. Uveďte prosím, co byste v souvislosti se zavedením metody 6S, udělali jinak nebo 

neudělali vůbec. 

 

 

 

7. Myslíte si, že zavedení metody 6S na vašem pracovišti 

 

a) zvýší úroveň bezpečnosti práce? 

 Ano 

 Ne 

 

b) zlepší pracovní prostředí? 

Ano  

Ne 

 

c) vede k odstranění některé zbytečné činnosti? 

 Ano 

 Ne 

 

 

8. Měl byste zájem, do budoucna, účastnit se dalších podobných aktivit? 

 

Ano 

Ne 

 

 

9. Na kterém z vašich pracovišť byste doporučil implementovat metodu 6S?  

 

 

 

 

 

Děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku. 

 

 

 



 
 

Příloha 6 Příklad vyplněného dotazníku. 

 

 

 

 

 



 
 

 


