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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je implementace metody Kaizen na proces vibračního 

odhrotování součástek ve vybrané organizaci. Práce je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor současných přístupů ke zlepšování 

jakosti. Praktická část je pak věnována charakteristice organizace, včetně popisu jejich sluţeb. 

Zahrnuje také zhodnocení současného stavu implementace této metody ve firmě a návrh na 

zlepšení, která by bylo moţno aplikovat na vybraný proces. 
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The Abstract 

 

The aim of this bachelor work is the implementation of the Kaizen method of 

vibratory deburring process components in the selected organization. The work is dividend 

into parts theoretical and practical. The theoretical part is devoted to analysis of current 

approaches to quality improvement. The practical part is devoted to characteristics of 

organizations, including a description of their services. It also includes assessing the current 

state of implementation of this method in the company and the proposal to improve that could 

be applied to the selected process. 
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ÚVOD 

Kdyţ si firma Galvamet spol. s.r.o., se kterou jsem spolupracovala, abych tuto 

bakalářskou práci mohla napsat, vybrala téma Kaizen, měla jsem z toho zvláštní pocit. Moţná 

to bylo tím, ţe jsem neměla ponětí o tom, co tento pojem znamená. Kdyţ jsem si však 

prostudovala literaturu k tomu určenou, došla jsem k závěru, ţe Kaizen není jen nějaká nová 

zlepšovací metoda. Ale je to metoda, která kdyţ se dělá pořádně, výsledky stojí za to.  

V dnešní době zaujímají všechny zlepšovací metody ve firmách vysoké místo. Je to 

hlavně proto, ţe jsou firmy nuceny neustále zlepšovat své výrobky a procesy, jelikoţ se stále 

mění potřeby a poţadavky zákazníků, přicházení nové technické pokroky, ale hlavním 

důvodem je tlak nové a stávající konkurence.  

V této práci se proto budu zabývat především neustálým zlepšováním systému 

managementu jakosti prostřednictvím přístupu Kaizen.  

V teoretické části mé bakalářské práce jsem se snaţila zaměřit na současné přístupy 

k neustálému zlepšování kvality. Nejsou zde zahrnuty všechny, vybrala jsem jen některé 

z nich, pro mě zajímavé. V současnosti jich existuje daleko více.  

V praktické části bakalářské práce je popsán současný stav implementace metody 

Kaizen ve vybrané společnosti. Dále jsem se zde pokusila navrhnout zlepšení, která by bylo 

moţno realizovat na proces vibračního odhrotování součástek. Dalším návrhem je formulář 

pro zlepšovací návrhy, který ve firmě ještě nemají zaveden.  
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1 ROZBOR SOUČASNÝCH PŘÍSTUPŮ K NEUSTÁLÉMU 

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY 

Pod pojmem neustálé zlepšování si můţeme představit úsilí o zlepšení produktu, 

sluţeb či procesu. Toto zlepšení můţe probíhat buď v postupných krocích, nebo celé 

najednou. Princip neustálého zlepšování by měl inspirovat vedení firmy k celkovému rozvoji 

a růstu. Toho je však moţné dosáhnout jen tehdy, kdyţ je ve firmě důsledně naplněn procesní 

způsob řízení. Zlepšování je totiţ nutno provádět jiţ na nejniţších segmentech systému tzn. u 

jednotlivých procesů, pracovníků a částech produktu. Pouze takto pojatý systém dokáţe 

vytvořit platformu neustálého zlepšování. 

1.1 Demingův cyklus PDCA 

Deming zdůrazňoval, jak jsou důleţité interakce mezi výzkumem, projekcí, výrobou a 

prodejem. Proto, aby bylo dosaţeno vyšší kvality a tudíţ i spokojenosti zákazníka, měly by 

tyto čtyři stupně neustále rotovat a hlavním kritériem by měla být kvalita. Později byl pojem 

neustále se otáčejícího Demingova kola rozšířen na všechny fáze managementu a čtyři fáze 

cyklu měly odpovídat specifickým manaţerským krokům (viz Obr. 1.1) [1]. 

 

Projekt – plánuj Projekce produktu odpovídá plánovací fázi managementu. 

Výroba – udělej Výroba odpovídá „udělání“ výrobku podle projektu. 

Prodej – zkontroluj Čísla o prodeji potvrdí, zda je zákazník spokojený. 

Výzkum – uskutečni V případě stíţností musí být tyto stíţnosti zapracovány do 

 plánovací fáze a v dalším kole musí být uskutečněny 

 pozitivní kroky k nápravě a zdokonalení. 

 

Obr. 1.1 Vztah mezi Demingovým kolem a managementem 
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Cyklus PDCA začíná prostudováním stávající situace, během níţ jsou shromaţďována 

data, jeţ mají být pouţita při formulaci plánu zlepšení. Jakmile je tento plán dokončen, 

následuje jeho realizace. Poté je realizace plánu zkontrolována, aby bylo jasné, zda se dosáhlo 

očekávaných zlepšení. Pokud byl plán úspěšný, konečným krokem je standardizace pouţitých 

metod.  

 

Obr. 1.2 Cyklus PDCA [13] 

 

1.2 Metoda „Quality Journal“ 

Metoda „Quality Journal“ je jedním ze systematických přístupů ke zlepšování jakosti. 

Tato metoda byla převzata z japonského přístupu k řešení problémů nazývaného QC Story. Je 

to postup zlepšování procesů, který probíhá v sedmi krocích [2]. 

 Identifikace problému. 

 Sledování problému.  

 Analýza příčin problému. 

 Návrh a realizace opatření k odstranění příčin. 

 Kontrola účinnosti opatření.  

 Trvalá eliminace příčin.  

 Zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit.  
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 Identifikace problému  

V tomto kroku je potřeba získat a zpracovat co nejvíce informací o stávajících 

problémech, které umoţní stanovit priority a identifikovat nejdůleţitější problém. Je nutno co 

nejpodrobněji popsat stávající stav výskytu problému. Zvláštní pozornost by měla být 

věnována informacím o výdajích, které jsou spojeny s výskytem problému. 

 Dále by měl být specifikován cílový stav, kterého by mělo být po zlepšení dosaţeno a 

očekávané přínosy. Dosaţení stanoveného cíle by mělo být ekonomicky efektivní a reálné.  

 Sledování problému  

Při sledování problému se ze všech moţných hledisek zkoumají vlastnosti problému a 

vymezují se podmínky jeho vzniku. Důleţitou součástí je zkoumání času a místa výskytu 

sledovaného problému. Sledování problému by mělo probíhat přímo na místě, kde problém 

vzniká. Způsob shromaţďování údajů při sledování problému by měl umoţňovat identifikaci 

působení jak náhodných, tak i vymezitelných příčin [2]. 

 Analýzy příčin problému  

Analýza příčin problému obvykle probíhá ve dvou fázích: [2] 

 stanovení hypotéz 

  testování hypotéz 

Nejvhodnějším postupem pro stanovení hypotéz je zpracování diagramu příčin a 

následků, který shromaţďuje skutečné příčiny problému. Testování hypotézy lze zajistit 

provedením plánovaného experimentu nebo shromáţděním nových dat, která umoţní ověřit 

skutečné působení příčin a stanovit míru jejich vlivu. Zde se uplatňují statistické metody jako 

regresní a korelační analýza, průzkumová analýza dat, analýza rozptylu apod.  

 Návrh a realizace opatření k odstranění příčin 

V této fázi provádění opatření je potřeba zásadně rozlišovat mezi okamţitým 

opatřením (nápravou), kterým odstraňujeme vzniklý problém, a opatřením, které se zaměřuje 

na odstranění příčin problému. Okamţité opatření obvykle nezabrání opakovanému výskytu 

problému. Je nutné aplikovat postupy, které budou odstraňovat příčiny problému.  
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 Kontrola účinnosti opatření  

Po realizaci schválených opatření je nutné provést validaci jiţ realizovaných opatření 

ke zlepšení z předchozí fáze a standardizovat nové řešení, a tak trvale eliminovat všechny 

negativní důsledky problému. Následuje kontrola účinnosti opatření, která vychází 

z porovnání výsledků dosaţených před realizací opatření a po jejich realizaci. Při tomto 

hodnocení je třeba, aby data byla zpracována stejným způsobem. V případě, ţe opatření 

nebyla účinná, je nutné najít jiná vhodná řešení, a vrátit se tedy do předchozí fáze.  

 Trvalá eliminace příčin 

Jsou-li opatření účinná a bylo zaznamenáno zlepšení problému, je potřeba zajistit 

standardizaci, jinými slovy trvale implementovat všechny změny a zabezpečit to, ţe se jiţ 

vyřešený problém nevrátí do původního stavu. Vhodným způsobem udrţování zlepšeného 

stavu můţe být například zavedení statistické regulace procesu. Úspěšnou standardizací změn 

je potřeba zajistit rovněţ stanovením odpovědností za kontrolu jejich dodrţování.  

 Zpráva o postupu řešení problému a plánování budoucích aktivit.  

Účelem závěrečné fáze této metody je vyhodnocení efektivnosti a účinnosti celého 

procesu zlepšování. Je potřeba zpracovat závěrečnou zprávu o průběhu řešení problému, jeţ 

by měla obsahovat všechny analýzy, rozbory a zkoumání, které byly provedeny 

v jednotlivých fázích projektu zlepšování. Je-li sepsána závěrečná zpráva o postupu řešení 

problému a jsou-li naplánovány budoucí aktivity zlepšování, definovaný projekt můţe být 

ukončen.  

1.3 Strategie Six sigma 

Vynálezcem konceptu Six Sigma je Bill Smith (1929-1993), který v roce 1986 zavedl 

v Motorole posuzování kvality na základě měření směrodatných odchylek proměnlivosti 

procesů. Posuzovat kvalitu nikoliv na základě výrobků ale výrobního procesu nebyla v té 

době originální myšlenka. Avšak zavedení měřítka Six Sigma (vše co je mimo oblast šesti 

směrodatných odchylek je špatně) a vypracování celé metodologie zaloţené na struktuře 

DMAIC v projektech zlepšování, je jiţ Smithova zásluha. Koncept nového přístupu k 

zlepšování procesů byl ředitelem Motoroly (CEO) Bobem Galvinem přijat a podporován tak, 

ţe se záhy stal hlavní filozofií Motoroly. 
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Uplatnění strategie Six Sigma bylo doprovázeno velkým úspěchem, který byl v roce 

1988 oceněn i tím, ţe firma Motorola jako první velká organizace v USA získala národní cenu 

za jakost Malcolma Baldridge. 

V současné době nalezneme mnoho úspěšných aplikací Six Sigma v nejrůznějších 

oblastech průmyslu i sluţeb. Velká většina těchto aplikací přináší organizacím obrovské 

úspory. 

Six Sigma je tedy podnikatelská strategie, která organizacím umoţňuje prudce zlepšit 

jejich úroveň pomocí plánování a monitorování kaţdodenních podnikatelských aktivit 

způsobem, který minimalizuje výskyt neshod a zvyšuje spokojenost zákazníka. Strategie Six 

Sigma se orientuje zejména na prevenci počtu neshod, zkrácení doby výroby a úsporu 

nákladů. Její uplatnění představuje velice přísnou, soustředěnou a vysoce efektivní realizaci 

osvědčených principů a metod managementu jakosti. Strategie Six Sigma se odlišuje od 

jiných přístupů tím, ţe se orientuje na zapojení zejména vrcholového managementu 

organizací a musí být zaváděna „shora dolů“. 

1.3.1 Implementace Six Sigma 

Dosáhnout kvality Six Sigma znamená nevyrábět špatné výrobky. V podniku jej lze 

implementovat v 5 - ti fázích, které označujeme symboly D-M-A-I-C (viz Obr. 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEFINE 

MEASURE 

ANALYSE IMPROVE 

CONTROL 

Obr. 1.3 Cyklus DMAIC 

 



Martina Kocurková   Implementace metody KAIZEN na proces  

  vibračního odhrotování součástek  

7 
 

D – DEFINE (Definování) 

Cílem prvního kroku je definovat účel a rozsah projektu. K tomu je potřeba získat 

informace o procesu a jeho zákaznících. V prvním kroku se provede i ekonomická analýza 

přínosů a nákladu a vytvoří se tým Six Sigma. Na konci etapy jsou očekávány tyto 

výstupy:[3] 

 Zřetelně formulovaný cíl projektu včetně ekonomického zdůvodnění. 

 Sestavený tým, pověřený příslušným nadřízeným projektu.  

 Základní schéma zlepšovaného procesu. 

 Pojmenování vstupů procesu a výstupů procesu. 

 Seznam poţadavků a očekávání zákazníků. 

 Rozpočet. 

 

M – MEASURE (Měření) 

Cílem druhého kroku je popsat a změřit současný stav a ověřit, zda metoda měření 

vyhovuje pro analýzu procesu. Konkrétním výstupem druhé etapy bude: [3] 

 Zpřesnění cíle projektu na základě dat. 

 Soubor dat, která popisují současný stav a jeho proměnlivost.  

 Ověření měřící metody.  

 

A – ANALYSE (Analýza) 

Cílem etapy je najít a pomocí naměřených údajů prokázat příčiny současného stavu. 

Výstupem třetího kroku tedy bude:[3] 

 Popis vztahu mezi vstupy procesu a jeho výstupem.  

 Model procesu.  

 Ověření vztahu příčiny – následek  
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I – IMPROVE (Zlepšování) 

Cílem etapy je najít, ověřit a realizovat řešení problému. Dobré řešení je takové, které 

směřuje k potlačení hlavních příčin problému a které je plně realizovatelné. Výstupem pak 

bude: [3] 

 Volba konkrétního řešení problému. 

 Popis řešení.  

 Plán realizace.  

 Ověření (pilotní zkouška, experiment nebo počítačová simulace).  

 Vlastní realizace.  

 

C – CONTROL (Kontrola) 

V této etapě bylo řešení jiţ zrealizováno a úkolem je změřit jeho účinnost. Stejnou 

metodou, jakou bylo prováděno měření. Ve druhém kroku měříme nový stav a provedeme 

srovnání. Pokud bylo zlepšení skutečné účinné a přínosné, budeme jej chtít zachovat. Nové 

řešení je potřeba dokumentovat. Všechny zúčastněné strany je potřeba informovat, proškolit a 

motivovat. Také je třeba nový stav průběţně monitorovat. Nezanedbatelnou součástí pátého 

kroku bude i zhodnocení a odměnění práce týmu. Konečným výstupem bude: [3] 

 Srovnání stavu před a po realizaci na základě naměřených dat.  

 Dokumentace nového stavu.  

 Plán kontrol, plán zásahu v nestandardních situacích. 

 Monitorovací systém.  

 Doporučení pro další zlepšování.  

 Prezentace výsledků.  
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1.4 Kaizen 

Pokud napíšete slovo Kaizen do Googlu, najde vám více neţ čtyři miliony odkazů. 

Z toho vyplývá, ţe Kaizen bude něco důleţitého. „Kaizen jako výraz je složený ze dvou slov: 

KAI – změna a ZEN – dobrý, lepší, což znamená změna k lepšímu“ [4]. Kaizen je systém 

kontinuálního zlepšování v osobním, sociálním, ale i pracovním ţivotě, který zahrnuje stejně 

tak dělníky jako i manaţery. Kaizen je také způsob ţivota a ţivotní filozofie. 

Kaizen je přístup zaloţený na dvou slovech: [6] 

1. Zlepšování – všechno se dá zlepšovat 

2. Neustále – nic na světě není pevně stanoveno, všechno se mění a vyvíjí   

Prvním základním pilířem, který Kaizen charakterizuje je osobní Kaizen, kterým 

zlepšujeme sebe sama (sebeuvědomění, kritický pohled do zrcadla, úcta k poznání a lidem 

v našem okolí, úsilí vytvářet uţitečné návyky v ţivotě), učit se, učit lidi ve svém okolí, 

schopnost udrţovat rovnováhu v ţivotě a tím dosahovat vysokou individuální výkonnost.  

Druhým pilířem je vytváření důvěry a vzájemné spolupráce. „Vyšší důvěra znamená 

vyšší rychlost a niţší náklady“. Vzájemná důvěra a spolupráce znamenají také menší počet 

dlouhých schůzí, prezentací, mailů a více času pro konkrétní akce.  

Třetím pilířem Kaizenu je organizace systému řešení problémů v podniku, která 

obsahuje tyto prvky: 

1. Zachycení problému, jeho okamţitou analýzu a identifikaci příčin. 

2. Opatření a návrhy na řešení přímo v procesním týmu, zlepšovací návrhy. 

3. Systém workshopů, které řeší komplexnější meziprocesní problémy. 
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1.4.1 Základní zásady systému Kaizen 

Mezi hlavní zásady, kterými je nutné se řídit při aplikaci přístupu Kaizen, patří:[1] 

 

 Kaţdému zlepšení, i sebemenšímu, se musí věnovat pozornost.  

 Kaizen je otevřený pro kaţdého. Všichni pracovníci se mohou podílet na procesu 

zlepšování. 

 Kaizen je postavený na hlavních aktivitách zdola, ale vyţaduje silnou podporu shora.  

 Management má dva hlavní úkoly – vytvořit a udrţovat standardy a jejich zlepšování.  

 Motivace pracovníků – spoluúčast na úspěchu. Materiální a hlavně finanční 

ohodnocení dobrých nápadů.  

 Podpora zlepšení, která se dají rychle vyhodnotit a realizovat a nevyţadují vysoké 

investice.  

 Vyzdvihování úlohy pracovního týmu, podpora pracovníků při řešení problémů.  

 Vytvoření organizačních předpokladů pro zlepšení komunikace mezi pracovníky.  

 Řešení hledat pomocí pracovních schůzek týmu pod vedením moderátora. 

1.4.2 Kaizen nebo inovace 

Existují dva přístupy k pokroku: gradualistický a skokový. Většina Japonských firem 

upřednostňuje gradualistický přístup. Na druhé straně firmy západní dávají přednost přístupu 

skokovému, jenţ je ztělesněný pojmem inovace. [1] Západní management vyzdvihuje inovaci, 

která je pro ně ztělesnění technologického pokroku, zavedení nejnovějších manaţerských 

koncepcí nebo výrobních technik. Inovace je dramatická a poutá na sebe mnoho pozornosti. 

Zatímco strategie Kaizen bývá nenápadná, pozvolná a její výsledky nejsou okamţitě viditelné. 

„Zatímco Kaizen je kontinuální proces, inovace je obecně jednorázovým jevem“ [1].  

1.4.3 Srovnání hlavních rysů Kaizen a inovace 

Kaizen 

- Kaizen má dlouhodobý a dlouho trvající, ale nedramatický účinek 

- tempem, kterým se Kaizen vyvíjí, jsou malé krůčky 

- změny jsou vidět postupně a neustále 

- strategie Kaizen by se měli účastnit všichni 
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- přístup, který je u Kaizen důleţitý, je kolektivismus, skupinové úsilí a systémový 

přístup 

- výhodou Kaizen jsou malé investice 

- strategie Kaizen je zaměřená na lidi 

Inovace 

- inovace má krátkodobý, ale dramatický účinek  

- tempem, kterým se vyvíjí inovace, jsou velké kroky 

- změny jsou vidět náhle a přechodně 

- inovace je záleţitostí jen několika vybraných „šampionů“ 

- přístup, který u inovace převládá, je drsný individualismus, individuální nápady a úsilí  

- nevýhodou inovace jsou poměrně velké investice 

- inovace je zaměřena na technologie a peníze 

Jednoduchost strategie Kaizen tkví v tom, ţe ne vţdy je zapotřebí vlastnit dokonalou 

techniku nebo nejmodernější technologie světa. Stačí pouze jednoduché techniky, mezi které 

patří např. sedm nástrojů kontroly kvality (Paretovy diagramy, diagramy příčin a následků, 

histogramy, kontrolní tabulky, bodové a korelační diagramy, grafy). Zde však častěji postačí 

jen zdravý rozum.  

Stručně řečeno, „Kaizen nejsou jen diskusní kluby ani zoufalé „Kaizen akce“ na dílně, 

probíhající pod heslem co bychom tak ještě zlepšili“. [9] Kaizen je proces řízený 

managementem, který v prvním kroku definuje současný stav procesů, v druhém kroku 

definuje jejich cílový stav a ve třetím kroku provádí mnoho koordinovaných akcí na dosaţení 

cílového stavu.  
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1.5 Metoda 5S 

„Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům 

při zavádění štíhlé výroby a je základním předpokladem pro zlepšování.“[12] 

Jak jiţ z názvu vyplývá, metoda 5S se skládá z pěti kroků, které si představíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEIRI 

Cílem je vytřídit předměty z pracoviště tak, aby tam zůstaly pouze předměty a 

poloţky, které jsou potřebné pro aktuální provoz. Nahromaděním nepotřebných věcí vzniká 

plýtvání (vznikají chyby v objednávkách, hledá se materiál, pracovníci provádějí zbytečné 

pohyby atd.) [12] 

 

SEITON 

Cílem druhého kroku je vhodné umístění označených poloţek. Všechny poloţky musí 

být umístěny tak, aby je kaţdý snadno našel, mohl je ihned vzít, pouţít a vrátit na původní 

místo. [12] 

  

5S 

Seiri 

Seiton 

Seiso Seiketsu 

Shitsuke 

Obr. 1.4 Metoda 5S 
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SEISO 

Cílem tohoto kroku je určit co se bude čistit, kdo bude toto čistění provádět, kdy a jak 

často a jaké přípravky k tomu pouţije. Metody 5S definuje jak postupovat při sestavování 

podrobného plánu čistění. [12] 

 

SEIKETSU 

Účelem tohoto kroku je vytvoření standardu pracoviště, díky němuţ bude mít kaţdý 

pracovník jasnou představu o tom, co, kdy, kdo a proč má dělat, čistit, udrţovat, 

kontrolovat.[12] 

 

SHITSUKE 

Tento krok znamená nejen udrţovat, ale také zlepšovat současný stav. Bude trvat 

dlouhou dobu, neţ se toto udrţování stane pro všechny samozřejmostí. K dosaţení úspěchu 

jsou určeny pravidelné audity. [12] 

 

Metodou 5S lze dosáhnout následujících přínosů: 

 Sníţení zásob na pracovišti.  

 Zlepšení kvality.  

 Zkrácení montáţních operací.  

 Zmenšení pracovního prostoru. 

 Zlepšení podnikové kultury. 

 Zlepšení pracovního prostředí. 

 Redukce plýtvání.  

 Zlepšení materiálového toku a další.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Z OBLASTI TĚŢKÉHO STROJÍRENSTVÍ 

Pro zpracování mé bakalářské práce jsem si vybrala firmu Galvamet spol. s.r.o. se 

sídlem ve Vsetíně. Firma Galvamet spol. s.r.o., vznikla v roce 1999 a v dnešní době díky 

předchozí tradici Zbrojovky Vsetín areálu, ve kterém sídlí, je na trhu od roku 1938 jako 

kalírna. Areál je technický unikát, dislokace budov i architektura odpovídá vojenskému 

zaměření doby a vliv nepřetrţitého vývoje a změn je patrný na kaţdém kroku. Galvamet je 

firma, která provádí tepelné zpracování kovů, zkráceně – kalení. Tyto činnosti jsou extrémně 

energeticky náročné. Zároveň extrémně zatěţují ţivotní prostředí. Společnou a dlouhodobou 

strategií firmy je provádět cenově dostupné kalení v nejmodernějších a energeticky úsporných 

technologiích – kalících pecích. Firma Galvamet spol. s.r.o., ze všech stran podporuje 

omezování zdrojů znečištění, sniţování namáhavé práce, zvyšování bezpečnosti na 

pracovištích.  

Heslo, kterého se firma drţí, zní: „udržet si zákazníka je povinnost, získat nového je 

nutnost, ale se starým zákazníkem máme až 10x jednodušší vztahy než s novým“[14].  

2.1 Logistika ve firmě 

Obsahem servisu příjmové kanceláře a týmu obchodníků je i komplexnost a 

jednoduchost. Princip jednoduchosti objednání spolupráce spočívá v kolečku - objednávka 

zákazníka, odvoz zakázky od zákazníka, její příjem, zavedení do výroby, zpracování a 

kontrola jakosti. Následuje zpětný odvoz zakázky do místa určení.(viz obrázek 2.1) 

 

Obr. 2.1 Kolečko [14] 



Martina Kocurková   Implementace metody KAIZEN na proces  

  vibračního odhrotování součástek  

15 
 

2.2 Kontrola a údrţba 

Firma GALVAMET spol. s.r.o., je certifikovaným pracovištěm podle norem ISO 9001 

a VDA 6.1 Procesy řízení jakosti zajišťuje nezávislé středisko řízení jakosti, které je 

odborným a metodickým pracovištěm pro jakost ve výrobě, ale zároveň inovačním 

pracovištěm metod průmyslového inţenýrství, které jsou v celé společnosti zaváděny týmem 

poradenské firmy. Mezi standardní metody 5S, Totálně produktivní údrţby a tvorbu 

hodnototvorného procesu patří i celková tvorba Štíhlého a inovativního podniku. Cílem je mít 

stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu. 

Kalírna, jakou má společnost GALVAMET spol. s.r.o., má tým vynikajících 

odborníků na hodnocení metalografických struktur, provádí měření tvrdostí podle metod 

Rockwell, Brinell a Vickers. Kontrola je pracoviště s 24 hodinovou obsluhou a zajišťuje 

servis všem technologiím. 

Firma spolupracuje se specializovanými pracovišti Vysoké školy báňské v Ostravě, 

laboratořemi SIMD v oblastech materiálového inţenýrství, lomových charakteristikách na 

fakultě materiálového inţenýrství. [14] 

2.3 Sluţby kalírny 

Jak jiţ bylo zmíněno, firma Galvamet spol. s.r.o., je nevýrobním podnikem, tudíţ 

nevyrábí ţádné konkrétní výrobky. Zato ale nabízí řadu sluţeb, jakými jsou například: 

 

 Tepelné zpracování v ochranné atmosféře 

Ochranné atmosféry tvořené různými technickými plyny umoţňují zušlechťování, 

kalení, ţíhání, cementování, nitrocementování, plynové nitridování a karbonitridování 

Firma disponuje třemi automatizovanými linkami¨ 

- IPSEN / HSH 

- SOLO PROFITHERM 300 

- LAC CHTZ 220 
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 Vakuové tepelné zpracování 

Firma je vybavena třemi vakuovými pecemi firem TAV, BMI a IPSEN. Rozdílné 

velikosti i konfigurace technologií umoţňují plynule reagovat na poţadavky zákazníků. 

 

 Vysokofrekvenční povrchové kalení  

Zařízení firmy ZEZ umoţňuje povrchově kalit rotační součásti do průměru 270 mm v 

délkách aţ 600 mm. Sledování procesu a zajištění opakovatelnosti je umoţněno NC 

monitoringem. 

 

 Ţíhání bez ochranné atmosféry 

Ve třech elektrických pecích je nabízeno ţíhání na odstranění pnutí, normalizační 

ţíhání, stabilizační ţíhání a ţíhání na měkko. 

 

 Omílání (vibrační odhrotování) 

Za účelem zbavení ostrých hran na součástech např. po lisování nebo jako následnou 

operaci po tepelném zpracování se provádí vibrační odhrotování na čtyřech omílacích 

bubnech Tauss. Po této operaci je moţné díly konzervovat nebo sušit. 

 

 Černění/tryskání 

Povrchová úprava na principu oxidace ţeleza jako vhodný doplněk po tepelném 

zpracování je prováděna v moderní technologii s velmi ekologickým provozem. Zpracovávat 

lze jak větší dílce v koších tak drobné díly v bubnu. 

2.4 Certifikáty a projekty 

Firma GALVAMET spol. s.r.o., je certifikovaným pracovištěm podle norem ISO 9001 

a VDA 6.1.  Proto bych v této kapitole chtěla zdůraznit normu VDA 6.1, která je německou 

normou automobilového průmyslu a definuje poţadavky na systémy managementu jakosti 

v tomto odvětví. Normu VDA 6.1 vydává VDA QMC (Qualitäts Management Center im 

Verband der Automobilindustrie), která jí zpracovává a distribuuje. Norma VDA 6.1, 
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podobně jako QS 9000 (VDA 6.1 – poţadavky německých výrobců automobilů, QS 9000 – 

poţadavky amerických výrobců automobilů), obsahuje plné znění normy ISO 9001, které 

doplňuje o další poţadavky automobilového průmyslu, zejména poţadavky na zavádění 

nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, poţadavky na způsobilost procesů a 

poţadavky na neustálé zlepšování. Pokud organizace chce své produkty dodávat do oblasti 

automobilového průmyslu, je nezbytné, aby měla organizace vybudován a efektivně řízen 

systém managementu jakosti podle některého ze standardu, určeného dodavatelům 

automobilového průmyslu (VDA 6.1 a QS 9000). [10] 

Mezi projekty, kterým se firma usilovně věnuje, se řadí projekt zvaný „ Podpora 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků a živnostníků Zlínského kraje“. Jedná se o 

projekt, který má přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků prostřednictvím rozšiřování jejich odborných znalostí, dovedností 

a kompetenci zaměstnanců a zaměstnavatelů ve Zlínském kraji. Projekt je zaměřen na 

vzdělávání cílové skupiny v oblasti: 

 

 Manaţerských dovedností 

 Komunikačních dovedností 

 Organizačních dovedností 

 Obchodních dovedností 

 Prodejních dovedností 

 Finančních znalostí 

Do projektu jsou zapojeni zástupci top managementu, středního a niţšího 

managementu, mistři, personalisté, obchodníci, prodejci, finanční manaţeři, asistentky a 

výrobní dělníci. 
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2.5 Proces omílání 

Proces, na který by měla být daná zlepšení aplikována, se nazývá vibrační odhrotování 

součástek. Jedná se o povrchovou úpravu, při níţ jsou ze součástí odstraňovány ostré hrany a 

otřepy, které vznikají při výrobě. Tyto nedokonalosti jsou odstraňovány pomocí omílacích 

tělísek, které se pohybují ve speciálních strojích současně se součástmi, které mají být 

opracovány. Tím dochází k odstranění ostřin.  

2.6 Postup procesu omílání 

Postup vibračního odhrotování (omílání součástek) + sušení se provádí v následujících 

krocích: 

 Odmaštění součástí 

K této operaci je potřeba vana s odmašťovadlem, do které se součásti namočí. Čas 

namáčení by měl být přibliţně 25 – 30 minut, při teplotě odmašťování 60 – 90 °C. 

Odmašťování musí probíhat při zapnuté cirkulaci vzduchu v odmašťovací nádobě.  

 Okap zbytků odmašťovadla 

Zde je nejdůleţitější pouţít odkapávací stůl, na němţ můţou součásti postupně okapat. 

Přibliţný čas odkapávání je 10 – 20 minut podle potřeby.  

 Omílání součástek 

V této operaci probíhá samotné omílání neboli odhrotování součástek. Toto se provádí 

ve speciálním zařízení, kterým je kruhový vibrátor. Dále se k omílání musí pouţít omílací 

tělíska, která se pouţívají ke sraţení hran a ostřin. Typ omílacích tělísek se volí podle tvaru 

omílané součásti nebo případně podle poţadavků zákazníka. Teplota omílání je 10 – 25 °C. 

Celkový čas omílání je 40 ± 5 minut. Maximální velikost jedné dávky je různá. Záleţí totiţ na 

velikosti, tvaru a hmotnosti součástí a taktéţ na materiálu, ze kterého je dílec vyroben. 

 Studený oplach  

Tato operace se provádí v kruhovém vibrátoru. Teplota oplachu by měla být zhruba 10 

– 25 °C a čas potřebný k oplachu je 10 – 20 minut.   
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 Separace součástek 

K této operaci můţe být pouţit magnetický separátor. Separace součástek se provádí 

v čase 10 ± 5 minut. Separaci lze provádět pouze u součástek, které nevykazují známky 

magnetismu. Další variantou je ruční separace především u dílců, které nesmí být při separaci 

zmagnetizovány, způsob separace je vţdy konzultován před realizací zakázky se zákazníkem.  

 Sušení  

K samotnému sušení se pouţívá speciální sušička součástí. Zde jsou součásti sušeny 

v zahřáté kukuřičné drti o různém průměru zrna. Součásti jsou podobným způsobem jako 

v kruhovém vibrátory natřásány a pohybem v zahřáté kukuřičné drti sušeny. Proces trvá dle 

velikosti dílů a jejich mnoţství cca 15 aţ 30 minut. 

Kontrola OŘJ nebo obsluhou 

Kontrolu omílaných součástek provádí pracovníci v úseku řízení jakosti. Samotná 

kontrola se provádí podle referenčních vzorků, pokud jsou k dispozici. V opačném případě 

podle zkušeností OŘJ se provádí pomocí vizuální kontroly nebo kontroly pohmatem. Nesmí 

zde být ţádné otřepy ani ostré hrany.  

 Balení 

Je-li stanoveno, pak podle balícího předpisu. Jinak se hotové součásti uloţí zpět do 

zákazníkových přepravek, ve kterých byly dopraveny k úpravě.  

 Expedice 

Hotové součásti v přepravkách se naloţí do automobilové přepravy a jsou dopraveny 

zpět k zákazníkovi.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU IMPLEMENTACE 

METODY KAIZEN VE SPOLEČNOSTI 

Pod názvem analýza současného stavu implementace metody Kaizen ve společnosti se 

rozumí zhodnocení stavu před implementací metody a po její implementaci.  

V současné době je ve firmě Galvamet spol. s.r.o. zavedena metoda Kaizen. Cílem 

zavedení této metody je dosaţení zlepšení a efektivnosti podniku a také zapojení všech 

pracovníků do tohoto procesu zlepšování. Jak mi bylo sděleno, firma Galvamet spol. s.r.o. se 

sídlem ve Vsetíně, nemá ţádného specializovaného pracovníka na provádění Kaizenu. 

Všechno, co zatím ve firmě dokázali zlepšit, je zásluhou píle jejich pracovníků a vedení, 

schopnosti a ochoty se učit novým věcem a také chtíčem po tom, aby firma prosperovala a 

rostla. Pojmem Kaizen, který se rozšířil z Japonska, se firma zabývá jiţ asi dva roky. Za tyto 

roky se někteří zaměstnanci zúčastňují školení v této oblasti např. metoda 5S, štíhlá výroba 

atd., aby firmu obohatili o nové znalosti. 

Pracovníci jsou zde motivováni k tomu, aby přicházeli s návrhy na zlepšení. Kaţdý 

pracovník, který podá návrh na zlepšení, se stává zlepšovatelem firmy. Pokud některý 

pracovník přednese jakýkoli návrh na drobné zlepšení, přísluší mu peněţitá odměna podle 

významu, rozsahu a přínosu daného návrhu. Pokud je zlepšovací návrh z nějakého důvodu 

zamítnut, musí být zlepšovateli tento důvod sdělen. Jestliţe byl návrh přijat, musí se 

rozhodnout jaký je význam, rozsah a přínos daného návrhu, proto, aby mohla být zlepšovateli 

vyplacena odměna. Přijatý návrh se předává ke zpracování a realizaci.  

V současné době nemá firma Galvamet spol. s.r.o. zaveden a realizován ţádný 

dokument, ani směrnici, která by umoţnila podávání zlepšovacích návrhů. Ve většině případů 

vycházejí ze školení a obecné literatury, dále pak z rozhodnutí jednatele společnosti. Kaţdý 

tým pracovníků má minimálně jedenkrát za měsíc předloţit nějaký návrh na zlepšení. Podle 

toho, zda návrhy předloţí, jsou také odměňováni.   

Jak jiţ bylo výše sděleno, pracovníci jsou motivováni k podávání návrhu peněţitou 

odměnou. Proto jednatel firmy vyhlásil akci zvláštních odměn. Mezi činnosti, za které mohou 

zaměstnanci tyto odměny inkasovat, patří i zlepšovací návrhy. 

Jelikoţ se ve firmě vyskytují zaměstnanci, kteří svým vynikajícím výkonem vytváří 

nadstandard ve své práci, rozhodl se jednatel společnosti odměnit tuto práci nad rámec svých 

pracovních povinností formou tzv. kupónů. V případě, ţe nadřízený pracovník označí snaţení 
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jiného pracovníka za nadstandardní, bude dotyčnému předán kupón, který si vyzvedne na 

sekretariátu a můţe si jej nechat ihned proplatit v pokladně společnosti.  

Nominální hodnota jednotlivých kupónů je 100 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. (viz Obr. 3.1) 

Zaměstnanci zapisují své návrhy na zlepšení do formuláře, který je uveden níţe. (Obr. 3.2) 

Tyto formuláře jsou vyvěšeny na nástěnkách. Pracovníci zodpovědní za realizaci návrhů, ve 

většině případů je to údrţba, napíší na formulář datum realizace a vše stvrdí svým podpisem. 

Ohodnocení návrhů provádí jednou měsíčně jednatel společnosti ve spolupráci s týmovým 

předákem a vedoucím příslušného pracoviště.  

 

              

                                      

Obr. 3.1 Odměny za zlepšovací návrhy 
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Obr. 3.2 Formulář pro podávání zlepšovacích návrhů 
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3.1 Kaizen 5S v organizaci 

V současnosti hraje ve firmě Galvamet spol. s.r.o. důleţitou roli metoda 5S, která byla 

postupně zaváděna od roku 2009. Od té doby je pravidelně udrţována, kontrolována a 

zlepšována podle potřeby. 

 

Obr. 3.3 Metoda 5S [11] 

 

Kaţdé pracoviště bylo podle pokynů pro implementaci 5S pracovníky uklizeno. 

Všechny věci byly roztříděny, nepotřebné věci byly vyhozeny a potřebné uloţeny podle 

pouţití na určená místa (Obr. 3.4). Neshodné díly byly odděleny od dobrých. Z komunikací 

byly odstraněny předměty, které by mohly překáţet v pohybu. Všechna místa pro uloţení 

předmětů byla řádně označena (Obr. 3.5). Všechny prostory a přístroje v objektu byly 

očištěny, uklizeny a jsou pravidelně udrţovány a kontrolovány. Vţdy po skončení směny 

musí mít pracovníci svá pracoviště uklizena. Také třídění odpadu se provádí podle předpisů 

(Obr. 3.6). A v oblasti informovanosti bylo kaţdé pracoviště doplněno informačními 

nástěnkami (Obr. 3.7). 

Kaţdé pracoviště má k dispozici formulář pro provádění auditu 5S, který je vidět na 

Obr. 3.8 a Obr. 3.9. Do tohoto formuláře je zaznamenáváno bodové hodnocení podle toho, 

zda je vše splněno či nikoli. Vyhodnocování auditu 5S probíhá kaţdou středu v týdnu.  
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Níţe jsou popsány jednotlivé 5S tak, jak je provádí a hodnotí ve firmě Galvamet spol. 

s.r.o. 

 Sort (vytřídění) 

V kontrolní poloţce vytřídění se dohlíţí na to, zda jsou nepotřebné přípravky, díly a 

dlouhodobě nepouţívané předměty odstraněny z pracoviště. Dále je kladen velký důraz na to, 

aby byly odděleny neshodné díly od dobrých. Dalším bodem, který se zde hodnotí a boduje je 

to, aby byly volné a prázdné komunikace.  

 Stabilize (vizualizace) 

V druhé poloţce metody 5S  se zabývají tím, zda jsou věci (palety, vozíky) uloţeny na 

vhodných místech tak, aby nepřekáţely v práci a pohybu a také jestli jsou místa pro uloţení 

předmětů řádně označena. (Obr. 3.4 a Ob. 3.5) Další bod souvisí s tím, jak snadné je nalézt 

součást, nástroj nebo pomůcku pro výrobní činnost. Poslední a velmi důleţitý krok, který se 

v této poloţce hodnotí, je jak dobře jsou vyklizené a přístupné hasicí přístroje, únikové cesty a 

komunikace, ale také zda se dodrţují pravidla BOZP.  

 

 

Obr. 3.4 Uloţení nářadí 
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Obr. 3.5 Označená místa 

 

 Shine (vyčištění) 

Tato poloţka je zcela jasná. Jedná se zde o to, aby všechny prostory byly čisté, 

uklizené (hlavně po skončení pracovní směny) a aby zařízení bylo pravidelně kontrolováno a 

udrţováno. 

 Standardize (standardy) 

Kontrolní poloţka standardy, se zabývá tím, zda jsou dodrţována pravidla úklidu. (viz 

Obr. 3.6) 
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Obr. 3.6 Třídění odpadu 

 Sustain (udrţování) 

Poslední kontrolní poloţka, která uzavírá metodu 5S je udrţování. Jedná se zde o to, 

zda zaměstnanci rozumí konceptu 5S a jak tyto pravidla dodrţují. Dále se hodnotí, jestli je 

vidět zlepšení v oblasti TPŮ (totálně produktivní údrţby). Proto je celé pracoviště vybaveno 

informačními nástěnkami, kde se pracovníci mohou o těchto věcech informovat. Informační 

nástěnky je moţno vidět na Obr. 3.7. 

 

Obr. 3.7 Informační nástěnky  
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Obr. 3.8 Audit 5S pro proces omílání 
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Obr. 3.9 Audit 5S pro pracoviště 
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ VYUŢÍVÁNÍ METODY KAIZEN 

PRO VYBRANÝ PROCES 

4.1 Navrhovaná zlepšení pro vybraný proces 

Pro návrh zlepšení byl vybrán proces vibračního odhrotování neboli omílání 

součástek. Jelikoţ je tento proces sám o sobě sloţitý, návrhy níţe uvedených zlepšení byly 

realizovány formou brainstormingu, kdy jsem se sešla s několika pracovníky procesu omílání. 

Pokusili jsme se navrhnout zlepšení pro úsek omílání, která by mohla daný proces usnadnit.  

Před samotným brainstormingem, jsem byla seznámena s procesem vibračního 

odhrotování součástek. Celý proces mi byl důkladně popsán, vysvětlen a předveden. Strávila 

jsem několik hodin sledováním pracovníků, při výkonu jejich práce, abych mohla i já přispět 

svými nápady a připomínkami.  

Před procesem vibračního odhrotování (omílání), se součástky, které přicházejí 

k opracování, musí nejprve odmastit. Odmaštění se provádí proto, ţe jsou z předchozího 

procesu obaleny v oleji. Takto připravené součástky se vysypou na zem, ze které je pracovníci 

lopatami přehazují do ţelezných košů, které se později ponoří do odmašťovací lázně se 

speciálními přísadami. Kdyţ jsou součástky v koších, zůstává po nich na zemi olej a všechno 

kolem je mastné.  

Proto prvním návrhem na zlepšení je to, aby byla sestrojena ţelezná vana s nízkým 

dnem, do které by se součástky před omíláním mohly vysypat. Toto řešení by zabránilo 

okapávání oleje na zem. Tím by se předcházelo vzniku úrazů a výrazně by to přispělo ke 

zlepšení čistoty na pracovišti.  

Jelikoţ je pracoviště, kde vibrační odhrotování probíhá, trochu menší rozlohy, byl 

vysloven návrh, aby bylo uspořádáno tak, ţe nic nebude zavazet. V tomto případě se jedná 

především o ţelezné koše, do kterých se dávají mastné součástky. Na pracovišti se většinou 

nachází více košů, neţ je potřeba. Koše zbytečně zabírají místo a zavazí. (viz Obr. 4.1)  

Proto by se mohl vybudovat sklad na tyto ţelezné koše, kde by byly všechny uloţeny a 

kaţdý pracovník by si podle své potřeby vzal tolik košů, kolik bude momentálně ke své práci 

potřebovat.  



Martina Kocurková   Implementace metody KAIZEN na proces  

  vibračního odhrotování součástek  

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Zavazející koše 
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4.2 Všeobecné návrhy na zlepšení 

Pokud chce firma Galvamet spol. s.r.o., aby se neustálé zlepšování ujalo hlavně v 

podvědomí pracovníků, měli by vytvořit směrnici pro zadávání a hodnocení zlepšovacích 

návrhů a také pro metodu 5S, která je ve firmě intenzivně vyuţívána. Jelikoţ většina věcí, 

týkající se neustálého zlepšování je ve firmě řečena jen ústně, mohla by směrnice přispět 

k tomu, ţe pracovníci lépe pochopí, co je vlastně cílem zlepšování. Výstupem z podávání 

zlepšovacích návrhů by měly být veřejné prezentace, jiţ zavedených zlepšení, které by se 

mohly objevovat na nástěnkách. Pracovníci tak uvidí, ţe jejich snaţení není zbytečným 

plýtváním času.  

Směrnici pro podávání zlepšovacích návrhů jsem se pokusila navrhnout, viz níţe.  
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 Směrnice pro podávání zlepšovacích návrhů 

1. Účel  

 Tato směrnice slouţí k popisu činností při příjmu, návrhu a hodnocení podaných 

zlepšovacích návrhů, prostřednictvím zaměstnanců firmy Galvamet spol. s.r.o. 

 

2. Oblast platnosti 

 Tato směrnice je platná v celé firmě Galvamet spol. s.r.o. 

 

3. Odpovědnost 

 Za dodrţování a uplatňování této směrnice odpovídají příslušní vedoucí pracovníci 

a jednatel společnosti.  

 

4. Popis činnosti 

 Pomocí zlepšovatelských návrhů, které zaměstnanci podají, by mělo dojít 

k zlepšení celkové kvality a prosperity firmy.  

 

4.1 Kritéria zlepšovacích návrhů 

 Zlepšovací návrhy mohou podávat všichni pracovníci firmy Galvamet spol. s.r.o. 

 Za zlepšovací návrhy se pokládají všechna zlepšení, která nějakým způsobem 

přispějí ke zdokonalení výrobní, technické nebo provozní stránky podniku. 

Zlepšovací návrhy mohou být podány i na oblast bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a ochrany ţivotního prostředí.  

 Za zlepšovací návrh se nepovaţuje 

-  Návrh, který jiţ někdo v minulosti podal.  

-  Návrhy na řešení, která jsou chráněna patentem nebo autorským právem.  

 

4.2 Způsob podávání, vyhodnocení a odměňování 

 

4.2.1 Podávání 

- Formou formuláře na zlepšovací návrhy, které jsou dostupné buď na nástěnce, 

nebo u nadřízeného pracovníka.  

- Podavatel vyplní své jméno, datum, podpis a stručně popíše zlepšení 
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              Směrnice pro podávání zlepšovacích návrhů 

 

- Takto vyplněný formulář předá nadřízenému pracovníkovi 

- Nadřízený předá návrh příslušným vedoucím pracovníkům, nebo jednateli 

společnosti.  

 

4.2.2 Vyhodnocení 

- Podaný návrh na zlepšení se předá vedoucímu pracoviště, do jehoţ 

kompetence spadá. Hodnotí se, zda byla splněna kritéria pro uznání návrhu. 

Pokud jsou kritéria splněna, zaměstnanec dostane ihned odměnu 100 Kč. 

- Vedoucí pracovník se rozhodne, zda návrh realizovat či nikoli.  

 

4.2.3 Odměňování 

- Kaţdý podaný návrh bude odměněn. Návrh, který nebude uskutečněn, bude 

odměněn jednorázovým poukazem v hodnotě 100 Kč.  

- Návrh, který realizován bude, pak poukazem v hodnotě 500 Kč aţ 1000 Kč, 

podle významu, rozsahu a přínosu daného zlepšení.  

 

4.3 Prezentování výsledků 

- Všechny návrhy, které byly přijaty a realizovány budou vyvěšeny na kaţdé 

nástěnce ve firmě.  

 

5. Metoda 5S 

- Jednoduchá metoda, která má zajistit dobré hospodaření v pěti krocích. 

- Říká se, ţe uspořádané pracoviště má vliv na výkon pracovníka a eliminuje 

potenciální zranění.  

 

5.1 První krok (vytřídění) 

- Nepotřebné přípravky, díly a dlouhodobě nepouţívané předměty budou 

odstraněny z pracoviště.  

- Dobré a neshodné díly budou od sebe odděleny.  

- V celé firmě budou prázdné a volné komunikace.  
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              Směrnice pro podávání zlepšovacích návrhů 

 

5.2 Druhý krok (vizualizace) 

- Všechny věci (palety, vozíky) budou uloţeny na označených místech, aby 

nepřekáţely.  

- Všechna místa pro uloţení předmětů budou řádně označena.  

- Všechny hasicí přístroje a únikové cesty budou vyklizené a přístupné.  

 

5.3 Třetí krok (vyčištění) 

- Prostory firmy budou čisté, uklizené a kaţdé zařízení bude pravidelně 

udrţováno a kontrolováno.  

 

5.4 Čtvrtý krok (standardy) 

- Budou dodrţována pravidla úklidu 

 

5.5 Pátý krok (udrţování) 

- Kaţdý zaměstnanec se bude snaţit udrţovat výše uvedené kroky.  
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ZÁVĚR 

Předmětem této bakalářské práce byla implementace metody Kaizen na proces 

vibračního odhrotování (omílání) součástek a navrhnout případná zlepšení na tento proces ve 

firmě Galvamet s.r.o.  

Pro nejlepší pochopení filozofie Kaizen jsem se v teoretické části práce zaměřila na 

současné přístupy ke zlepšování jakosti, jakými jsou například Demingův cyklus PDCA, 

metoda Quality Journal, strategie Six Sigma, ale hlavně, japonská metoda Kaizen.  

V praktické části následovala analýza současného stavu implementace metody Kaizen 

ve firmě. Z této analýzy vyplynulo, ţe firma Galvamet spol. s.r.o. aktivně vyuţívá metodu 5S, 

která je součástí filozofie Kaizen. Dále také motivuje své pracovníky k tomu, aby podávali 

návrhy na jakákoli zlepšení. Bohuţel firma nevlastní ţádný dokument ani směrnici pro 

podávání zlepšovacích návrhů, proto jsem se v praktické části snaţila tento dokument 

navrhnout. Firma Galvamet spol. s.r.o., ho můţe buď ignorovat, nebo pouţívat pro své 

potřeby.  

Dále jsem se v praktické části zaměřila na návrh zlepšení, která by se dala pouţít na 

proces vibračního odhrotování součástek. Pomocí brainstormingu, který probíhal s několika 

pracovníky procesu vibračního odhrotování, jsme navrhli zlepšení, která by tento proces 

usnadnila. Zlepšení, která jsou výše uvedena, vypadají a také jsou velice jednoduchá. V tomto 

případě je jednoduchost výhodou.  

Také jsem navrhla směrnici pro podávání zlepšovacích návrhů, která by mohla být pro 

firmu přínosná hlavně tím, ţe pracovníci lépe pochopí co je cílem zlepšování. Pokud firma 

Galvamet spol. s.r.o. realizuje některý z návrhů, nebudou muset vynaloţit příliš mnoho 

financí.  
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