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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

ŠKOLA, M. Uplatňování metody 5S v průmyslovém podniku: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2012, 43 s. Vedoucí práce: Schindlerová, V. 

 

Bakalářská práce se zabývá uplatňováním metody 5S v průmyslovém podniku. 

V úvodu jsou vysvětleny základní principy, které se týkají metody 5S. V souvislosti 

s významným postavením našeho podniku ve strojírenském průmyslu jsem uvedl bližší 

informace o jeho historii a současnosti. Práce je zaměřena na středisko přípravy výroby. 

Zde jsem provedl analýzu vybraných pracovních míst, kde jsem specifikoval vzniklé 

problémy. Na základě získaných informací jsem stanovil postup při zavádění metody 5S 

spolu s návrhem na odstranění nedostatků. V závěru jsem se zabýval zhodnocením 

získaných výsledků.    

 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

ŠKOLA, M. Implementation of 5S in an Industrial Company: bachelor thesis. Ostrava: 

VŠB – TU of Ostrava, Fakulty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical 

Technology, 2012, 43 p. Thesis head: Ing. Schindlerová, V. 

 

Bachelor thesis deals with applying of 5S methods in an industrial company. The 

company  has a singificant market position in the engineering industry, so the history 

and current status is explained more in details. The thesis is focused on production 

preparation department. Analysis of several working places was done and problems 

were specified. Based on gained information proposed 5S approach to remove the 

problems. In the end the results are evaluated. 
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Seznam použitých zkratek odborných termínů 

 

Zkratka                   Znění zkratky  

 

5S                             Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke     

API                           American  Petroleum institute 

ASTM                      American Society for Testing and Materiale 

BOZP                       Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN                         Česká státní norma 

DIN                          Deutsche Industrie norm 

GOST                       Gosudarstěnnyj standart 

MM                          Malý Mannesmann 

NF                            Norm Francaise 

TPM                         Total Produktive Maintenance 

TŽ                            Třinecké železárny 

USA                         United States of America 

VM                           Velký Mannesmann 

VVT                         Vítkovice válcovna trub 

VW                           Volfswagen  
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 Úvod 

 

            V současné době dochází ve výrobních podnicích k mnoha změnám, které jsou 

zapříčiněny zaváděním nových pracovních postupů nebo metod za účelem zkvalitnění 

výrobních procesů. Na zaměstnance jsou kladeny vyšší nároky a požadavky. Hlavním 

důvodem je nutnost optimalizace výrobního systému, která vytváří lepší výsledky 

v řízení výroby a dosahuje zlepšení pracovních výsledků. Z důvodu obrovské 

konkurence na trhu je potřeba získat takové množství zakázek, abychom zajistili plnění 

výrobního plánu spolu s optimálním využitím výrobních kapacit.  

 

Válcovna trub Třinecké železárny patří mezi nejvýznamnější strojírenské podniky 

na evropském trhu. V posledních třech letech se podařilo navázat kontakty se zákazníky 

z USA. Probíhala složitá jednání, která nakonec vyústila ve vzájemnou spolupráci. 

 

Jedním z důvodů zavedení metody 5S v našem podniku je prezentace naší firmy 

před zahraničními zákazníky v tom nejlepším světle. Tímto krokem chceme přilákat 

další zájemce o naše výrobky a dodržovat proces neustálého zlepšování, který vychází 

z podnikové politiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1. Obecná charakteristika metody 5S 

 

Metoda 5S je zkratkou vztahující se k pěti pojmům, které v japonštině začínají na 

písmeno „S“ (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke). Každý z těchto výrazů se vztahuje 

k prvkům dobrého hospodaření a efektivních pracovních postupů. Metoda se zaměřuje 

na změnu postojů pracovníků ke svým pracovištím a strojům a usiluje o vytvoření  

a udržení vysoce organizovaného, čistého a výkonného pracoviště. Ve své podstatě 

metoda ctí zásady moderních metod řízení a neustálého zlepšování prostřednictvím 

eliminace ztrát a plýtvání všeho druhu. Metoda 5S je v některých pramenech zmiňována 

v souvislosti s plánováním výroby, jiní autoři staví metodu 5S jako základní prvek TPM 

[1,2]. Autor Masaaki představuje tuto metodu jako „pět kroků hnutí Kaizen“ [3]. 

Metoda 5S je také součástí prvků štíhlého podniku [4], stejně jako je jedním z prvních 

kroků implementace Just in time [5]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Praktické využití metody 5S 
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Charakteristika 5S – pět kroků dobrého hospodaření – je propracovaná metoda, 

která patří k základním stavebním kamenům při zavádění štíhlé výroby a je základním 

předpokladem pro zlepšování. 

 Důvodů k jejímu zavedení je více: 

1. Díky 5S se vizualizuje a redukuje plýtvání, které se na jednotlivých pracovních 

úsecích objevuje většinou ve velkém množství (zbytečný pohyb pracovníků, výroba 

přesahující poptávku, čekání na součástky a materiál, nadbytečné zásoby, nadbytečná 

práce, odstraňování nekvality, nadbytečná doprava a manipulace, nevyužité 

schopnosti pracovníků). Typickým příkladem plýtvání jsou nadbytečné zásoby – 

jednoduchým a většinou i cenově nenáročným řešením je označení minimální  

a maximální hladiny zásob. Je překvapivé, kolik plýtvání lze za pomoci odborníků  

s touto metodou odhalit a následně eliminovat. 

2. Zlepšení materiálového toku. Například zavedením vizualizace ve skladu, 

vytvořením standardizace zajistíme efektivní využití pracovní doby a omezíme 

plýtvání vzniklé hledáním materiálu. 

3. Zlepšení kvality a dodržování bezpečnosti práce díky zavedení standardů (čisté, 

vizualizované pracoviště je bezpečnější a přehlednější). 

4. Zlepšení podnikové kultury a postoje lidí. Realizace metody 5S je uskutečnitelná 

při zapojení všech pracovníků. Při vysvětlování důvodů potřeby zavedení této 

metody je potřeba nadchnout kolektiv, a umožnit jim vyjádřit své názory. Nezavádět 

pouze příkazy, ale nechat jim prostor, aby oni sami mohli nejlépe posoudit, kde by 

měl být umístěn materiál, který potřebují, kam by bylo nejvýhodnější odkládat 

nářadí. 

5. Zlepšení pracovního prostředí - pracovníci budou mít pocit větší sounáležitosti. 

  

Těchto pět bodů dobrého hospodaření představuje počáteční bod pro jakoukoli 

společnost, jež chce být uznávána jako zodpovědný výrobce a kandidát na dosažení 

světové třídy.  

Metoda 5S představuje skupinu technik, metod a postupů zaměřených na organizaci 

pracoviště, dodržování norem a posilování potřeby neustálého zlepšování. Po zvládnutí 



11 

 

a zavedení této metody se zvýší podniková kultura, eliminují se překážky a ztráty, zvýší 

se bezpečnost a kvalita výroby [6]. 

1.1 První krok SEIRI 

 

První krok seiri rozdělí seznam všech položek na pracovišti do dvou kategorií – 

potřebné a nepotřebné. Následně dojde k odstranění těch nepotřebných. Měla by být 

určena hranice pro maximální počet potřebných položek. Na pracovišti lze nalézt 

mnoho různých věcí. Detailní pohled nám odhalí, že pouze některé z nich jsou potřebné 

pro každodenní práci a mnoho dalších nebude použito nikdy nebo budou potřeba 

v daleké budoucnosti. V provozních podmínkách se vyskytují nepoužívané stroje, 

upínače a formy, zmetky, obrobky, surové materiály, zásoby a díly, police, kontejnery, 

stoly, ponky, krabice, regály, police a další věci. Hlavním pravidlem při třídění položek 

je odstranit vše, co nebude použito v nejbližších dnech. 

 

Aplikování seiri se začíná kampaní červených štítků. Zvolíme si jednu část 

výrobního pracoviště nebo provozu jako místo pro seiri. Členové vybraného týmu 5S se 

dostaví na vytypované pracoviště se svazkem červených štítků a označí všechny, které 

považují za nepotřebné. Čím budou štítky větší a čím jich bude více, tím lépe. Štítkem 

by měly být označeny i věci, u kterých ještě není zcela rozhodnuto, zda jsou potřebné či 

nikoli. Na konci kampaně může být vybraná část provozu pokryta obrovským 

množstvím červených štítků. 

 

Existuje možnost, že zaměstnanci provozu naleznou červený štítek na věcech, které 

ve skutečnosti potřebují. Aby si je mohli ponechat, musí prokázat potřebnost dané 

položky. Veškeré komponenty, které jsou označené červeným štítkem, budou 

z pracoviště odstraněny. Věci, u nichž neexistuje možnost využití v daném provozu  

a nemají ani žádnou hodnotu, jsou odstraněny. Věci, které nebudou potřebné 

v následujících dnech, ale budou použitelné někdy v budoucnu, jsou přemístěny  

na příslušné místo (například do skladu materiálu v případě dodávek). Rozpracované 

výrobní produkty nebo polotovary, které přesahují rámec limitu daného provozu za 

určité období, by se měly uložit buď do skladu, nebo zpátky do provozu, který je 

zodpovědný za jejich nadbytečnou výrobu. 
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V rámci procesu seiri lze získat aktuální přehled o tom, jak se v podniku vše mění. 

Zavedení červených štítků za sebou zanechává mnoho nevyužitých věcí a zaměstnanci 

si kladou různé otázky typu: 

 Kolik peněz je vázáno na předčasně vyrobené produkty?  

 Lidé se ptají sami sebe, jak jsme se mohli chovat tak hloupě? 

 

Vedoucí i řadoví zaměstnanci musí takový způsob plýtvání na pracovišti vidět  

na vlastní oči, aby jí uvěřili. Pro manažery je to prakticky příklad, jak se podívat na to, 

jak si zaměstnanci plní své pracovní úkoly. Při nálezu hromady zásob by se měl 

manažer zeptat: 

 Jak řešíme vyřizování objednávek dodavatelům?  

 Jak oddělení nákupu postupuje při rozhodování o dalších objednávkách? 

 Jak spolupracuje plánovací oddělení a výroba?  

 Objednáme zboží, když si myslíme, že je na to vhodná doba? 

 

 

Obr. 2: Kartička 5S 
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Důslední bychom měli být také ve chvíli, kdy se narazí na přebytek rozpracovaných 

výrobků: 

 Proč vyrábíme rozpracované výrobky, pro něž neexistuje bezprostřední využití?  

 Podle jakých informací zahajujeme výrobu? 

 

 Takový stav poukazuje na základní nedostatky v systému, třeba na nedostatečnou 

kontrolu mezi výrobou a nákupem. Nedostatečná pružnost při reagování na změny 

v časových plánech výroby se potom promítá na rychlosti vyřízení objednávek. 

 

Po rozmístění červených štítků by se měli společně sejít všichni vedoucí pracovníci, 

dobře se podívat na hromadu zásob, rozpracovaných výrobků a dalších položek a začít 

s nápravami systému, který toto plýtvání umožnil. 

 

Odstranění nepotřebných položek prostřednictvím kampaně červených štítků 

rovněž rozšiřuje volné místo a zvyšuje pružnost využívání prostoru na pracovištích, 

protože zůstává pouze to, co je opravdu využitelné. V poslední fázi prvního kroku 5S 

musí být určen maximální počet položek – dílů a zásob, rozpracovaných produktů, 

obrobků atd. – které mohou na pracovišti zůstat. 

 

1.2 Druhý krok SEITON 

 

Po ukončení kroku seiri bylo vše zbytečné z provozu či pracoviště odstraněno  

a na místě zůstal pouze minimální počet věcí skutečně potřebných. Potřebné věci, jako 

třeba pracovní nástroje nebo pomůcky, jsou k ničemu, pokud nejsou po ruce nebo je 

musí člověk hledat. Tyto důvody nás přivedou k dalšímu, druhému, kroku správného 

hospodaření – seiton. 

 

Seiton znamená označení věcí podle jejich použití a systematické seřazení tak, aby 

jejich nalezení vyžadovalo minimum času a úsilí. Pro dosažení přehlednosti musí mít 

každá položka místo určení, název a objem či počet. Při specifikaci úložného místa 

využíváme i označení maximálního počtu jednotlivých položek povolených  

na pracovišti.  Například rozpracované výrobky není možné vyrábět v neomezeném 
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počtu. Místo toho musí být na podlaze vyznačený prostor pro tyto výrobky s určením 

maximálního povoleného počtu. Po dosažení maximálního povoleného objemu zásob se 

musí výroba v předchozím výrobním procesu zastavit, protože není možné vyrobit více, 

než spotřebuje následující výrobní proces. Takovou produkcí výroby zajišťuje seiton 

tok minimálního počtu položek na pracovišti od jednoho procesu k druhému. 

 

Upotřebitelné položky ponechané na pracovišti by měly být na určeném místě. 

Každá položka by měla mít své místo určení, svou adresu a na druhé straně každé místo 

na pracovišti by mělo být adresou. Úseky, prostory nebo zdi by měly být jednotně 

očíslovány. Rozmístění jednotlivých položek, jako jsou zásoby, rozpracované výrobky, 

požární hydranty, nástroje, upínací nástroje, formy a vozíky by měly být označeny 

adresou nebo speciálními značkami. Označení místa na podlaze nebo v jednotlivých 

částech pracoviště nám určuje místa pro rozpracované výrobky, nástroje. Obdélník  

na podlaze, určuje např. místo pro regály s rozpracovanými výrobky, nebo vytváří 

místo, dostatečné pro uskladnění maximálního povoleného počtu polotovaru pro 

výrobní účely. Veškeré odchylky od tohoto maximálního počtu se proto okamžitě 

projeví, protože jsou zřetelně viditelné. Nástroje by měly být umístěny na dosah, mělo 

by být snadné je vzít do ruky a zase odložit zpět na úložné místo. Jejich siluety mohou 

být kupříkladu namalovány na úložných místech, aby bylo snadné zjistit, že je právě 

někdo používá. 

 

Pro správnou identifikaci by měly být barevně označeny rovněž chodby  

a průchody. Tak jako slouží jiná místa k uskladnění zásob nebo rozpracovaných 

výrobků, chodby slouží k pohybu. Chodby a průchozí a úniková místa musí být 

prázdné, aby byl jakýkoli zde nechaný předmět okamžitě viditelný jako abnormalita  

a mohl být odstraněn. 

 

1.3 Třetí krok SEISO 

 

Pro třetí krok seiso je hlavním úkolem vyčištění pracoviště. Do úklidu jsou 

zahrnuty stroje a nástroje, ale také podlahy, zdi a další místa. Při provádění čištění 

můžeme narazit na různé drobné poruchy a nedostatky. U stroje, který je pokrytý 
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mastnotou, sazemi a prachem, je těžké zjistit, jaké problémy se mohou v provozních 

podmínkách objevit. V průběhu čištění můžeme odhalit únik oleje, prasklinu v krytu, či 

uvolněné matice a šrouby. Po odhalení těchto závad není složité provést nápravné 

opatření. 

Většinu poruch způsobují vibrace na strojích z důvodu uvolněných matic a šroubů. 

Další možností je proniknutí cizích částeček do stroje např. prachu z důvodu prasklého 

krytu nebo nedostatečným mazáním. A proto je seiso pro obsluhu stroje důležité, aby 

předcházelo závadám a v případě výskytu je lépe monitorovalo. 

 

1.4 Čtvrtý krok SEIKETSU 

 

Seiketsu je čtvrtým krokem, který se vyznačuje udržováním osobní čistoty v tom 

smyslu, že pracovník má na sobě vhodný pracovní oděv, ochranné brýle, rukavice  

a pracovní boty, případně jiné pracovní ochranné pomůcky – vše v souladu s předpisy 

BOZP, a že je na pracovišti udržován pořádek. Pojem seiketsu vyjadřuje návaznost  

na první tři kroky seiri, seiton a seiso, ve kterých se musí každodenně v práci 

pokračovat.   

 

Je snadné uskutečnit proces seiri jednou a dosáhnout značných zlepšení, ale pokud 

se tato činnost nebude dodržovat, tak se situace opět vrátí tam, kde byla. Dosáhnout  

na pracovišti změn pouze jednou je snadné, ale pravidelné udržování tohoto systému je 

úplně něco jiného. Vedoucí zaměstnanci musí zavádět systémy a postupy, jež zajistí 

návaznost seiri, seiton a seiso. Je důležité, aby si management vzal závazek 5S za svůj, 

podporoval tyto kroky a účastnil se jich. Manažeři by měli rozhodovat, jakým 

způsobem, a jak často by měli činnosti seiri, seiton a seiso probíhat, a kdo by se jich 

měl účastnit. Tato představa by měla být součástí každoročních plánů práce. 

 

1.5 Pátý krok SHITSUKE 

 

Do pátého kroku je zařazen pojem shitsuke, která se vyznačuje pojmem sebe 

disciplína. Lidé, kteří používají  seiri, seiton, seiso a seiketsu kontinuálně – tedy lidé, 
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kteří považují tuto činnost za každodenní samozřejmost – tito lidé získali sebe 

disciplínu. 

 

Těchto 5S můžeme nazvat filozofií či způsobem života. Základem 5S je dodržovat 

to, na čem jsme se dohodli. Začíná to zbavením se všeho, co na pracovišti 

nepotřebujeme (seiri) a pokračujeme uspořádáním všech nezbytných položek 

přehledným způsobem (seiton). Poté musíme pracoviště a vše na něm udržovat 

v naprosté čistotě, abychom snadno nezaznamenali abnormality (seiso) a tyto předchozí 

kroky je nutné provádět kontinuálně (shitsuke). Zaměstnanci musí v každém z těchto 

kroků dodržovat zavedená a dohodnutá pravidla a než dosáhnou shitsuke, osvojí si 

sebedisciplínu potřebnou k jejich každodennímu dodržování. Proto nazýváme poslední 

pátý krok sebedisciplínou [7]. 

 

V tomto posledním kroku by měl management zavést standardizaci jednotlivých 

pracovišť pro každý den a zajistit provádění kontrol, aby tyto postupy zaměstnanci 

dodržovali. Pro zkvalitnění těchto standardů by měl být vytvořen způsob, jak se budou 

jednotlivé kroky hodnotit. 

 

Ředitel podniku by měl vyhlásit soutěž mezi zaměstnanci, ve které se bude hodnotit 

stav 5S na každém pracovišti a vyberou se nejlepší a nejhorší. Nejlepší mohou být 

nějakým způsobem motivováni, zatímco těm nejhorším přibude práce navíc. Bude to 

pro ně pobídka, aby svou práci dělali lépe, a aby se svou snahou snažili uspět mezi 

nejlepšími pracovníky. 

Existují varianty, jakým způsobem hodnotit 5S v každé fázi:    

 

1.) vlastní hodnocení 

 

2.) hodnocení odborným poradcem 

 

3.) hodnocení přímým nadřízeným 

 

4.) kombinace výše uvedeného 

 

5.) soutěž mezi pracovišti 
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Aby bylo možné sledovat změny k lepšímu, manažeři jednotlivých úseků musí 

provádět pravidelné hodnocení. Jakmile byla splněna práce na prvním kroku, mohou 

zaměstnanci přejít ke kroku dalšímu. Důležitým prvkem tohoto procesu je pocit dobře 

vykonané práce. 

 

Na základě uplatnění seiso by se vedení podniku mělo zaměřit na novou 

problematiku - konkrétně na udržení a zajištění tempa celého procesu a nadšení jeho 

účastníků. Po splnění úkolů v prvních třech krocích a dosáhnutí viditelných výsledků 

zlepšení na pracovišti si mohou zaměstnanci myslet, že vše skončilo, a na chvilku si 

budou chtít odpočinout, nebo ve svých aktivitách dokonce úplně ustat. V tom případě se 

podmínky na pracovišti okamžitě začnou vracet do původní podoby, a proto manažeři 

musí vybudovat systém, který zajistí kontinuitu všech aktivit v rámci 5S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2. Analýza současného stavu v podniku 

 

Společnost Válcovna trub Třinecké železárny (TŽ) je významným výrobcem 

bezešvých ocelových trubek a to nejen v České republice, ale i v Evropě. Provozuje dvě 

Mannesmannovy tratě, jejichž výrobní program tvoří ocelové, bezešvé, za tepla 

válcované ocelové trubky průměru 60,3 až 406,4 mm s tloušťkou stěny 6,3 až 60 mm, 

vyrobené z nelegované a legované oceli. Výroba má propracovanou technologií na 

základě širokého výběru ocelí a rozsáhlého rozměrového sortimentu. Trubky jsou 

vyráběny dle nejběžnějších mezinárodních norem ČSN, DIN, ASTM, GOST, NFA, API 

aj. Používají při stavbě potrubí, výroby energetických zařízení, v chemickém průmyslu, 

v automobilovém průmyslu, ve strojírenství a stavebnictví. Olejářské trubky Casing 9 

5/8'' - 13 3/8'' a Line Pipe 6 5/8'' - 14'' pro těžbu ropy a zemního plynu jsou vyhledávány 

v zahraničí a mají u nás dominantní postavení. Moření a tepelné zpracování je součástí 

konečné úpravy hotových výrobků.  

 

2.1 Historie podniku VÁLCOVNA TRUB TŽ 

 

Významným mezníkem pro výrobu bezešvých ocelových trubek v Evropě se stala 

druhá polovina 19. století. Do Vítkovic byla uvedena v roce 1896. Jednalo se o 

Erhardtův způsob výroby, který v závodě vydržel až do roku 1907. Vyráběly se zde 

trubky o průměrech od 2'' do 3'' tj. od 50 do 76 mm z uhlíkových měkkých ocelí. 

 

V roce 1905 tehdejší generální ředitel Vítkovic Dr.h.c.Ing.Schuster navštívil 

Spojené státy americké, kde byl přítomen výstavbě Stiefelové tratě, kterou řídil sám 

vynálezce. Po dlouhých jednáních s tímto význačným odborníkem získaly Vítkovice 

potřebnou dokumentaci tratě a příslib vynálezce, že bude aktivně podílet na výstavbě a 

zprovoznění své tratě ve Vítkovicích. Pro výstavbu použil své zkušenosti z provozu 

dříve postavených amerických válcoven tohoto typu. Počátkem roku 1908 byl zahájen 

provoz tratě, čímž se Vítkovice staly prvním podnikem, který začal vyrábět bezešvé 

trubky Stiefelovým způsobem na evropském kontinentě [8].  
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Na přelomu let 1918 – 1919 byla ve Vítkovické rourovně rozšířena výroba o 

válcovací trať Velký Mannesmann (VM), která byla postavena s úpravnou  

a soustružnou závitů na olejářské trubky. Válcovaly se trubky o rozměrech 5 1/2'' až 10'' 

(159 – 254 mm). Do provozu byla válcovací trať Velký Mannesmann uvedena 4. září 

1919. Byla vybavena pokulovací pecí, dvouválcovým děrovacím strojem, který byl 

opatřen opěrným válcem, jednotlivými agregáty a chladícím roštem. 

 

 

Obr. 3: Výstavba tratě VM v roce 1918 

 

V roce 1926 byla postavena tažná stolice s ohřívací pecí pro tažení za tepla do 12'' 

s úpravnou, kde byly hlavně zhotovovány osazené stožáry, závory, stožárová ráhna, 

čtyřhranné komory pro parní kotle apod. V letech 1926 – 1927 byla provedena výstavba 

válcovací trati Malý Mannesmann (MM) pro výrobu trubek do 5 1/2'' (159 mm) 

s pokulovací pecí, dvouválcovým děrovacím strojem s opěrným válečkem, dvěma 

poutnickými stolicemi poháněnými jedním elektromotorem, umístěným mezi nimi a 

chladícími rošty. Uvedení do provozu se uskutečnilo v roce 1927 [9].  
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Obr. 4:  Poutní stolice MM 

 

 

Roku 1959 byla provedena rekonstrukce válcovací tratě Malý Mannesmann. Byla 

postavena karuselová pec s otočnou nístějí a tunelová pec se sedmistojanovým 

kalibrovacím strojem. V roce 1964 bylo zavedeno první nedestruktivní zkoušení trubek, 

což bylo významným přínosem pro zvýšení jakosti výroby. Od roku 1965 byly úpravny 

opatřovány linkami pro nedestruktivní kontrolu jakosti trubek. 

 

V roce 1994 se začal ve válcovně trub používat nový druh vsázkového materiálu – 

kruhový kontislitek průměru 410 mm z Třineckých železáren (TŽ) pro výrobu trubek  

na trati Velkého Mannesmannu, čímž byla postupně nahrazena ingotová vsázka 

v rozsahu průměru 370 až 450 mm u jakostí ocelí třídy 11, 12 a 13. V tomtéž roce byla 

zavedena výroba trubek z převálcovaného pravoúhlého kontislitku téhož původu, který 

má průměr 290 mm.  

 

Od ledna roku 1999 bylo v TŽ zavedeno lití kruhového kontislitku průměru 320 

mm, který nahradil převálcovanou kontilitou vsázku průměru 290 mm a ingoty do 

průměru 350 mm u jakosti ocelí třídy 11, 12 a 13. Tím došlo ke snížení počtu 

nápichových rozměrů a zároveň ke zvýšení podílu kontilité vsázky až na cca 95 %. 
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Během roku 2005 se stala Válcovna trub členem skupiny Třinecké železárny – 

Moravia Steel a v roce 2009 došlo ke změně názvu společnosti z Vítkovice – Válcovna 

trub (VVT) a.s. na Válcovna trub Třinecké železárny (TŽ). 

 V roce 2008 byla uskutečněna nejrozsáhlejší investice v historii rourovny 

a uvedena tak do provozu modernizovaná válcovací trať Velký Mannesmann. Celková 

rekonstrukce a modernizace vyžadovala investici 700 mil. Kč. Hlavním přínosem, 

kromě navýšení celkové kapacity, je zlepšení povrchové kvality a přesnosti trubek, 

rozšíření sortimentu jakostí oceli a délek trubek, snížení měrné spotřeby vsázkového 

materiálu na trubky, snížení nákladů na tepelné zpracování a na dodatečné opravy 

trubek a v neposlední řadě rozšíření možností a objemu nedestruktivní defektoskopie, 

značení a svazkování trubek. 

Ostravská společnost Válcovna trub TŽ, a.s. ze skupiny Třinecké železárny – 

Moravia Steel vyrábí bezešvé ocelové trubky pro injektáže a zakládání staveb, budování 

tunelů a metra, stožáry, produktovody, konstrukce a střechy průmyslových i prodejních 

hal, sportovních areálů, letišť a nádraží, horské dráhy, v širokém spektru rozměrů 

a materiálů s potřebnou certifikací pro domácí i zahraniční stavební trh. 

Z významných projektů lze vyzdvihnout tyto:  

 Hokejová hala v Bratislavě   

 Terminál letiště Schonefeld v Berlíně 

 Pražské metro 

 Strahovský tunel 

 Rekonstrukce historické budovy Tylova divadla v Praze 

 Horská dráha v Buffalu (USA) 

 Horská dráha Eldorádo v Madridu 

 Millenium Dome v Londýně 

 Letištní hala v Lipsku 

 Odbavovací hala letiště v Kolíně nad Rýnem 

 Mezinárodní letiště Praha – Ruzyně 

 Železniční trať z Čáslavi do Kralup nad Vltavou 

 Nádraží ve Franfurktu nad Mohanem 

 Nádraží Ostrava – Svinov (Obr. ) 
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 Německý pavilon pro EXPO 2000 v Hannoveru 

 Pavilon V výstaviště Brno 

 Zastřešení olympijského stadiónu v Berlíně 

 Víceúčelová hala O2 ARÉNA v Praze 

 Obchodní domy MAKRO 

 Hypermarket Olympia Brno – Modřice 

 Závod VW v Bratislavě 

 Univerzitní kampus Brno – Bohunice. 

 

Obr. 5: Vlakové nádraží Ostrava – Svinov 

 

Výrobky firmy nacházejí své uplatnění mimo stavebnictví také ve strojírenství 

a automobilovém průmyslu, v chemickém průmyslu, při těžbě ropy, plynu a čerpání 

vody nebo geologickém průzkumu, ale také v dnes velmi rozvíjejícím se odvětví 

energetiky.  Trubky tvoří například součásti rámů nákladních automobilů, trolejbusů 

nebo nárazníků železničních vagónů, jsou součástí zařízení tuzemských jaderných 

elektráren v Temelíně a Dukovanech (Obr. 7), centrálního tankoviště ropy v Kralupech 

či projektů nadnárodních naftařských a plynárenských společností (Obr. 6), jako 

například Texaco nebo Esso [10]. 
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Obr. 6: Těžba ropy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Součásti strojního zařízení se uplatní i v jaderném průmyslu 

 

 

Obr. 7: Jaderné elektrárny 
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2.2 Specifikace problémového pracoviště 

V provoze Válcovna trub pracuje v současné době cca 700 zaměstnanců na 12 

pracovních úsecích v různých technologických odvětvích. V rámci plnění koncepce 5S 

byla hlavní pozornost upřena na pracoviště přípravy výroby. Toto středisko se skládá ze 

dvou výrobních hal a přilehlých venkovních prostorů. 17. hala zpracovává materiál, 

který je určen pro válcovací trať Malý Mannesmann (MM). Na 18. hale se provádí 

dělení surového materiálu pálícím strojem na potřebné délky podle zakázkové náplně. 

Jedná se o kontislitky a ingoty vyšší váhové hmotnosti, které zabezpečují chod 

válcovací tratě Velký Mannesmann (VM). Manipulace s materiálem se provádí 

mostovými jeřáby za pomocí lanové nebo magnetové dopravy. Podělená vsázka je 

přepravována vozidly Clarc k dalším technologickým operacím. 

Bylo provedeno vyčlenění problematických míst, které budou muset projít 

radikálními změnami, aby splňovali náročná kritéria při zavedení 5S. 

Do seznamu byly zařazeny tyto pracovní prostory: 

 1 – venkovní prostor (sklad strojní údržby) 

 2 – venkovní prostor před objektem elektroúdržba 

 3 – venkovní prostor před skladovacím místem (jutovna) 

 4 – stanoviště vozidel Clarc 

 5 – prostor u nakládacího místa pro pálící stroj MESSER č.4 

 6 – prostor mezi 17 a 18 halou (sklad 1)   

 7 – prostor mezi 17 a 18 halou (sklad 2) 

 8 – sklad údržby 

 9 – úložiště náhradních dílů pro lámací stroj  

 10 – 18. hala (prostor u šestinožového soustruhu) 

 

Na základě vytipování jednotlivých problematických míst jsem shrnul své poznatky 

do těchto bodů: 

 

1.) V rámci kontroly jsem zjistil, že ve venkovních prostorech střediska přípravy 

výroby se nachází materiál, který byl využíván v minulosti jako zásoba náhradních dílů 
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pro strojní údržbu. V současné době pro tyto strojní součásti již není využití, protože 

došlo k nákupu nových moderních strojů a staré byly sešrotovány (Obr. 8a). 

 

 

Obr. 8a: Venkovní prostor (volně ložený sklad strojní údržby) 

 

2.) Na dalším venkovním prostoru před elektroúdržbou je uložen materiál údržby, 

který slouží jako náhradní díly pro válcovací trať. Uložení tohoto materiálu na našem 

pracovišti se jeví jako naprosto zbytečné (Obr. 9a). 

 

 

Obr. 9a: Venkovní prostor před elektroúdržbou 

3.) Prostor před skladovacím objektem (jutovna) je opatřen pojízdným vozíkem, 

(Obr. 10a), který sloužil k přepravě kontislitků menších rozměrů, případně k převozu 
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obalové techniky. Po zrušení pracoviště jutovny se tento dopravní prostředek již 

nepoužívá. 

 

 

Obr. 10a: Venkovní prostor před skladovacím místem (jutovna) 

 

4.) Na stanovišti manipulačních vozidel Clarc jsem nenašel správné označení míst, 

které jsou vyhrazené pro parkování. Přístavba, která slouží jako skladovací prostory 

náhradních dílů, nemá žádné označení (Obr. 11a). 

 

 

Obr. 11a: Stanoviště vozidel Clarc 
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5.) V blízkosti pálícího stroje MESSER č. 4 se nachází mazací lis, který se používá 

k promazávání řetězových převodů. Pro tento prostředek není stanoveno úložné místo 

proto se převáží z jedné haly do druhé podle potřeby (Obr.  12a). 

 

 

Obr. 12a: Prostor u nakládacího místa pro pálící stroj MESSER č. 4 

 

6.) V prostoru mezi 17 a 18. halou se nachází sklad údržby 1. Na tomto místě se 

nachází regály s náhradními díly pro úsek údržby. Vedle regálů leží rozházené 

elektromotory (Obr. 13a). 

 

 

Obr. 13a: Prostor mezi 17 a 18 halou (sklad 1) 
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7.) Sklad č. 2, který je také umístěn v prostoru na rozmezí obou hal obsahuje staré 

prázdné pracovní skříňky zaměstnanců, které jsou volné a už se nevyužívají a skříňky, 

ve kterých má strojní údržba uzamčeny speciální přípravky pro případné poruchy. 

 

 

Obr. 13b: Prostor mezi 17 a 18 halou (sklad 2) 

 

8.) U vjezdu do 17. haly je umístěn u stěny plechový přístřešek, který slouží jednak 

jako sklad náhradních kol pro jeřáby, ale také jako úložiště starých vyřazených valnic a 

také jako sklad těsnění pro strojní součásti (Obr. 14a). 

 

 

Obr. 14a: Sklad údržby 
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9.) Úložiště náhradních dílů pro lámací stroj obsahuje velké množství různých 

přípravků, které nejsou označené, a jejich identifikace je tím značně ztížená (Obr. 15a). 

 

 

Obr. 15a: Úložiště náhradních dílů pro lámací stroj 

 

10.) U šestinožového soustruhu se nachází bedny s výrobním odpadem, který 

vzniká při pálení kontislitků (okuje) a při sekání po upálení jednotlivých kusů 

(měsíčky). Z důvodu vyřazení tohoto soustruhu z provozu se počítá s jeho sešrotováním 

a zavedením nového zařízení pro řezání vsázky (Obr.16a). 

 

  

Obr. 16a: 18. hala (prostor u šestinožového soustruhu) 
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3 Vyhodnocení analýzy a identifikace problému 

 

Na základě provedené kontroly vybraných pracovních míst jsem provedl 

vyhodnocení analýzy a identifikaci vzniklých problémů. 

 

3.1 Použité metody pro analýzu 

 

Zde uvádím metody, které jsem použil jako podklad pro analýzu současného stavu 

vybraných pracovních míst ve středisku přípravy výroby: 

 

 Metoda pozorování – metoda, která přímým pozorováním odhalí různé druhy 

plýtvání ve výrobním procesu. 

 Metoda rozhovorů se zaměstnanci - jejichž informace, nápady a náměty  

na zlepšení dokáží nejlépe odhalit současný stav pracoviště. Výhodou odborníků 

z provozu je velké množství poznatků na rozdíl od toho, kdo toto pracoviště nezná.  

 Metoda fotografické dokumentace – jedná se o rychlý záznam získání 

potřebných údajů pomocí fotoaparátu. 

 

 Po provedení analýzy jsem vyhodnotil základní nedostatky, u kterých je třeba 

provést nápravu a přijmout opatření, aby se podobná situace neopakovala. 

 

3.2 Identifikace problémů 

 

Na vybraných pracovních místech jsem identifikoval tyto problémy: 

 

 1 – venkovní prostor (sklad strojní údržby) 

ZASTARALÉ NÁHRADNÍ DÍLY 

 

 2 – venkovní prostor před objektem elektroúdržba 

ULOŽENÍ CIZÍHO MATERIÁLU 

 



31 

 

 3 – venkovní prostor před skladovacím místem (jutovna) 

MANIPULAČNÍ VOZÍK MIMO PROVOZ 

 

 4 – stanoviště vozidel Clarc 

NEJSOU VYZNAČENA PARKOVACÍ MÍSTA VOZIDEL CLARC 

NEJSOU VYZNAČENA ÚLOŽNÁ MÍSTA 

 

 5 – prostor u nakládacího místa pro pálící stroj MESSER č.4 

CHYBÍ BAREVNÉ OZNAČENÍ VYHRAZENÉHO MÍSTA 

 

 6 – prostor mezi 17 a 18 halou (sklad 1) 

NADBYTEČNÉ REGÁLY S NÁHRADNÍMI DÍLY ÚDRŽBY 

ULOŽENÉ ELEKTROMOTORY BEZ OZNAČENÍ 

 

 7 – prostor mezi 17 a 18 halou (sklad 2) 

NEVYUŽÍVANÉ PRACOVNÍ SKŘÍŇKY 

 

 8 – sklad údržby 

NADBYTEČNÉ SKLADOVACÍ PROSTORY 

 

 9 – úložiště náhradních dílů pro lámací stroj  

CHYBÍ OZNAČENÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK 

 

 10 – 18. hala (prostor u šestinožového soustruhu) 

ŠPATNÉ USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
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4. Vlastní návrhy zlepšení systému řízení 

 

Vedení provozu Válcovna trub Třinecké železárny (TŽ) není spokojeno se 

současným stavem na pracovištích a chce tuto situaci zlepšit. Za této situace vedení 

souhlasilo s mou účastí na společném zavádění jednotlivých kroků metody 5S. Od 

tohoto kroku si slibuje společnost zlepšení podmínek na pracovišti, snížení nákladů 

odstraněním plýtvání, lepší kvalitu a standardizaci postupů. 

4.1 Cíle 5S  

Hlavním důvodem pro zavedení metody 5S je položení základního pilíře při 

zavádění dalších metod štíhlé výroby. Implementace není příliš složitá, protože je 

ustanovena na běžných pravidlech pro udržování pořádku a organizace. 

 

V rámci přípravné fáze proběhlo školení pracovníků. Protože panovaly obavy 

z odporu lidí k provádění změn, bylo nutné připravit zaměstnance duševně na to, aby 

akceptovali 5S dřív než kampaň vypukne. Na začátku by proto mělo být dost času 

k prodiskutování celé filozofie a jejího přínosu. Je nutné jim vysvětlit, proč se dělají 

taková opatření, za jakým účelem a jakým způsobem bude implementace probíhat  

a jaký to bude mít přínos pro ně samotné, tak i pro celou organizaci. 

Dalším úkolem bylo stanovení cílů programu 5S :  

 Čisté a bezpečné pracoviště, stroje a okolí 

 Přehledné umístění nářadí, nástrojů a materiálu 

 Zkrácení mezioperačních dob při úklidu a opravách strojů a zařízení 

 Lepší podmínky pro kontrolu zařízení 

 Snížení nákladů na opravy a výrobu trubek 

 Vytvoření standardů čištění 

 Předcházení poruchám 

 Týmová práce 

 Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců 

 Zlepšení životního prostředí 

 Zvýšení produktivity práce 
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4.2 Implementace 5S 

 

První krok SEIRI spočívá ve vytřídění nepotřebných a nepoužívaných věcí. 

Provede se to takovým způsobem, aby na pracovišti zůstalo pouze to, co je skutečně 

důležité. V každém podniku je možné najít předměty, které nemají s výrobou nic 

společného a pouze zabírají místo těm potřebným. V našem podniku je situace obdobná. 

Na základě porovnání skutečného stavu nářadí na pracovišti se stavem uvedeným 

v dokumentaci jsme provedli inventuru. Zjistilo se, že na pracovištích se nachází 

materiál, který není uveden v příslušné dokumentaci, případně se tam nachází materiál 

z jiného pracoviště. Zaměstnanci nashromážděný materiál roztřídili na potřebný,  

a na takový, který bude přemístěn nebo odstraněn. Tyto věci se označily červenou 

visačkou, která obsahuje pořadové číslo, charakteristiku předmětu, množství v kusech  

a datum vystavení. Po označení a vyfocení se provedlo vyhodnocení, ve kterém se 

rozhodlo, jaký maximální počet jednotlivých kusů se může nacházet na daném 

pracovišti.  

 

Ve druhém kroku SEITON jsme se zabývali změnou rozvržení pracovního místa. 

Každá pracovní pomůcka nebo prostředek musí mít své úložné místo, které by mělo být 

řádně označeno pro snadné dohledání a jednoduchou identifikaci. Úložiště tohoto 

pracovního nářadí je vyznačeno tabulkou a je opatřeno seznamem jednotlivých položek 

spolu s maximálním využitelným množstvím. Pro vybrané pracovní pomůcky jako např. 

mazací lis, náhradní kotouče do strojní pily, výměnné čelisti do vyvrtávacích strojů 

apod. jsme využili prázdné pracovní plochy. Na této ploše byl určen prostor, ve kterém 

se budou tyto věci nacházet, a označili jsme ho žlutým obdélníkem s popisem dané věci. 

 

Do třetího kroku  SEISO vstupujeme s jasným cílem vytvořit čisté a ekologicky 

bezpečné pracoviště. Povinností každého zaměstnance je udržování pořádku  

na pracovišti. V případě použití pracovního nářadí je nutné, aby ho vrátili zpět na místo, 

odkud je vzali. Aby bylo docíleno uspořádání pracoviště, byl zaveden každodenní úklid 

v délce 15 minut. Tento úklid se provádí podle standardizace čištění, která byla 

vytvořena pro jednotlivá pracoviště. Lidé musí znát tyto standardy, aby svůj čas 

využívali efektivně. V případě, že by tomu tak nebylo, tak by ztratili veškerý čas 
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pouhou přípravou. Jakmile se stane úklid pracoviště každodenní samozřejmostí, může 

podnik přistoupit k systematickým kontrolám. 

 

Čtvrtý krok SEIKETSU se vyznačuje dodržováním všech změn použitých 

v předcházejících třech krocích. V tomto kroku se budeme snažit vyhnout tomu, 

abychom se po určitém čase vrátili zpět do starých kolejí, a proto zavedeme 

standardizace čistého pracoviště. Standardizace pro jednotlivé úseky musí obsahovat 

čistící činnosti, časový rozsah čištění, pracovní prostředky a osobu zodpovědnou  

za úklid. 

 

 V pátém kroku SHITSUKE by se měli spojovat všechny kroky do jednoho celku 

v rámci zachování metody 5S jako celku. Každodenní dodržování standardizace by se 

mělo stát samozřejmostí. Pro zajištění udržování pořádku je vhodné zajišťování 

namátkových auditů 5S, které zajistí dodržování všech postupných kroků v rámci 5S. 

 

Metoda 5S je proces neustálého zlepšování, a proto je třeba ze strany vedení 

podniku a managementu učinit vše pro to, aby si zaměstnanci plnili své úkoly 

s pečlivostí a zároveň tím budovali novou image moderního strojírenského podniku.    
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5. Zhodnocení a přínos do praxe 

 

Použití metody 5S  přineslo viditelné zlepšení v oblasti lepšího využití pracovních 

ploch. Udržováním standardizace došlo ke zkvalitnění čistoty a pořádku na pracovišti. 

Veškeré úložné plochy byly opatřeny tabulkami se seznamy pracovního nářadí, pomůcek  

a nástrojů, příp. uloženým materiálem, abychom správnou identifikací neztráceli čas při 

hledání jednotlivých položek. 

 

5.1 Zhodnocení 

 

1.) Na venkovním prostranství byly umístěny veškeré náhradní díly, které se 

v minulosti využívaly pro strojní údržbu. Tyto strojní součásti byly označeny jako 

nepotřebné. Jednotlivé položky byly naloženy do železničního vozu a po vyexpedování 

skončily ve šrotu. Prázdná plocha byla určena jako náhradní místo pro uložení 

kontislitků (Obr.8b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8b: Venkovní prostor (volně ložený sklad strojní údržby) 

 

2.) Na dalším venkovním prostoru před elektroúdržbou byl uskladněn materiál 

údržby, který využívala válcovací trať. Po dohodě s vedoucím válcování byly tyto 



36 

 

náhradní díly převezeny a uloženy na úsek úpravny. Prostor po vyprázdnění bude 

sloužit jako přechodné místo skladování nízkých palet (Obr. 9b).  

 

Obr. 9b: Venkovní prostor před elektroúdržbou 

 

3.) V prostoru před skladovacím objektem (jutovna) se nacházel pojízdný vozík, 

který sloužil k přepravě materiálu. Tento vozík se již delší čas nepoužívá, a proto byl 

zařazen do seznamu pro sešrotování. Jeho demontáž a odstraňování probíhalo spolu 

s další likvidací nepotřebných zásob (Obr.10b). 

 

Obr. 10b: Venkovní prostor před skladovacím místem (jutovna) 
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4.) Na stanovišti manipulačních vozidel Clarc nebyly viditelně označené parkovací 

místa a úložiště náhradních dílů nebylo označeno. Čáry, které zvýrazňují vyhrazené 

místo pro stání manipulačních vozidel, byly obnoveny a zvýrazněny. Mimo toto 

vyhrazené místo byly vytvořeny prostory pro ukládání použitých pneumatik. Přístavba 

byla označena identifikačními popisy jednotlivých míst (Obr.11b).  

 

Obr. 11b: Stanoviště vozidel Clarc 

 

5.) U pálícího stroje MESSER č.4se nachází mazací lis, který se používá 

k promazávání řetězových převodů. Pro tento prostředek bylo vytvořeno nově 

vyhrazené místo pro každodenní potřebu (Obr.12b). 

 

Obr. 12b: Prostor u nakládacího místa pro pálící stroj MESSER č.4 
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6+7.) V prostoru mezi 17 a 18. halou se nachází sklad údržby 1 a 2. Na tomto místě 

byly regály s náhradními díly pro úsek údržby, dále nepotřebné pracovní skříňky 

zaměstnanců, kteří již opustili náš závod a skříňky s pracovními pomůckami využívané 

při opravách (Obr. 13c). Na tomto úseku se dále ještě nacházeli elektromotory bez 

označení. Materiál spojený s údržbou byl přemístěn z regálů do centrálního skladu 

přípravy výroby. Prázdné pracovní skříňky a regály byly převezeny magnetovou 

dopravou do přistaveného kontejneru pro lehký výrobní odpad. Elektromotory byly 

označeny identifikačními štítky a na místě byly ponechány pouze funkční, které budou 

připraveny pro případ poruchy výrobního stroje.  

 

 

Obr. 13c: Prostor mezi 17 a 18 halou (sklad  1+2) 

 

8.) U vjezdu do 17. haly byl umístěn u stěny plechový přísavek, který byl 

k dispozici strojní údržbě. Po reorganizaci údržby se tento pracovní prostor využívá 

minimálně, a proto se rozhodlo o jeho zrušení. Tato plechová ohrada byla rozpálena a 

přiložena do kontejneru s lehkým výrobním odpadem. Tento prostor zůstane volný pro 

lepší průjezdnost vozidel Clarc (Obr.14b).  

 

 

 



39 

 

 

Obr. 14b: Sklad údržby 

 

9.) Úložiště náhradních dílů neměla označeny pracovní přípravky. Byly vytvořeny 

identifikační lístky, které zajišťují přehlednost na tomto pracovišti (Obr.15b). 

 

 

Obr. 15b: Úložiště náhradních dílů pro lámací stroj 

 

10.) U šestinožového soustruhu se nachází pracoviště, které nemá správné 

uspořádání. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno vyhrazené místo pro bedny s okujemi, kde 

byl tento výrobní odpad uložen. Následně vzniknul volný prostor, kde byla umístěna 

strojní pila pro dělení materiálu strojní údržby (Obr.16b).  
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 Obr. 16b: 18. hala (prostor u šestinožového soustruhu) 

 

 

5.2 Přínos do praxe 

 

Přínosy v implementaci 5S: 

 

 Vyčlenění nepotřebného materiálu 

 Získání nových volných pracovních prostorů  

 Přehledné uspořádání pracoviště 

 Vytvoření vyhrazených míst pro pracovní pomůcky a nářadí 

 Vytvoření úložišť pro pracovní prostředky na úklid 

 Označení osobních a pracovních skříněk 

 Označení jednotlivých pracovních pomůcek  
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo řešení problematických míst v souvislosti  

s uplatňováním metody 5S v průmyslovém podniku. V podniku Válcovna trub Třinecké 

železárny (TŽ) jsem použil implementaci 5S pro středisko přípravy výroby. Tato 

metoda obsahuje 5 základních kroků, které realizují proces trvalého zlepšování  

a zamezují plýtvání na pracovištích. Hlavní předností je přehlednost v rámci realizace 

výrobních procesů a využívání standardizace za účelem zajištění čistoty a pořádku  

na pracovišti.   

 

V první části mé práce jsem se zabýval rozborem teoretické podstaty metody 5S. 

Popsal jsem postup v jednotlivých krocích od zavádění až po její aplikaci. Zaměřil jsem 

se na problémy, které mohou nastat a kterým je nutno předejít. 

 

Ve druhé části jsem představil historii podniku, jeho současné přednosti a dosažené 

úspěchy na mezinárodní scéně. V dalším bodě jsem na základě zavádění metody 5S  

do praxe provedl specifikaci problémových míst ve středisku přípravy výroby. Vyčlenil 

jsem 10 pracovních míst, které nesplňují požadavky kladené na metodu 5S a u kterých 

bude nutné provést radikální změny. 

 

 Postupnou analýzou jsem identifikoval jednotlivé problémy na vybraných úsecích. 

V rámci návrhů na zlepšení jsem stanovil vytýčené cíle a popsal jsem samotnou 

implementaci 5S. 

 

Při zhodnocení jsem rozvedl řešení problematiky specifických míst a jeho přínos do 

praxe. 
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