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Abstrakt 
 

Předmětem bakalářské práce je aplikace přístupů 5S a Kaizen ve strojírenské organizaci. 

První část je zaměřena na teoretický popis obou přístupů.  

Praktická část obsahuje představení strojírenské organizace, provedení analýzy současného 

stavu a realizaci přístupu 5S na vybraném pracovišti. Metoda Kaizen je zpracována jako 

návod na tvorbu systému zlepšovacích návrhů. Závěr obsahuje vyhodnocení, návrhy a 

doporučení pro zlepšování. 
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Abstract 
The subject of this thesis is the application of the 5S and Kaizen approaches in the machinery 

company. The first part focuses on theoretical describing of both approaches.  

The practical part contains describing engineering company, analyzing the current situation 

and implementation of the 5S approach in a selected workplace. The Kaizen method is treated 

as a guide to make a suggestion system. The conclusion includes evaluations, proposals and 

recommendations for improvement. 

 

Key Words 
5S, Kaizen, improvement, innovation, suggestion system 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 

Chtěl bych poděkovat vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Petře Halfarové, Ph.D. za 

příkladnou pomoc a vstřícný přístup v průběhu vypracování mé bakalářské práce. 

Dále bych chtěl poděkovat konzultantovi mé bakalářské práce Ing. Vladimíru Dostálovi a 

oddělení kvality společnosti Huisman Konstrukce s.r.o. za ochotu a informace, které jsem 

využil při tvorbě mé bakalářské práce.  



 
 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................... 1 

1 Teoretická východiska ........................................................................................................ 2 

1.1 Metoda 5S .................................................................................................................... 2 

1.1.1 Přínosy metody 5S ................................................................................................ 3 

1.1.2 5S – vizitka organizace ......................................................................................... 3 

1.1.3 První pilíř - roztřiďte ............................................................................................ 4 

1.1.4 Druhý pilíř - uspořádejte....................................................................................... 6 

1.1.5 Třetí pilíř - pročistěte ............................................................................................ 7 

1.1.6 Čtvrtý pilíř - standardizujte................................................................................... 9 

1.1.7 Pátý pilíř - udržujte ............................................................................................. 10 

1.1.8 5S v NUMMI (New United Motor Manufacturing, Inc.) ................................... 11 

1.2 Kaizen ........................................................................................................................ 12 

1.2.1 Inovace................................................................................................................ 12 

1.2.2 Rozdíl mezi Kaizen a inovací ............................................................................. 12 

1.2.3 Hlavní systémy KAIZEN ................................................................................... 15 

1.2.4 Kaizen z pohledu zapojení lidí ........................................................................... 16 

1.2.5 Zlepšování v normách ISO řady 9000 ................................................................ 19 

2 Základní údaje o organizaci .............................................................................................. 20 

2.1 Výrobní portfolio ....................................................................................................... 20 

2.1.1 Těžká zdvihací technika ..................................................................................... 21 

2.1.2 Vrtná zařízení ..................................................................................................... 21 

2.1.3 Zařízení pro pokládku potrubí ............................................................................ 21 

2.1.4 Speciální projekty ............................................................................................... 22 

2.2 Kvalita ........................................................................................................................ 22 

3 Analýza současného stavu ................................................................................................ 23 

3.1 Layout pracoviště ....................................................................................................... 25 



 
 

3.1.1 Současný stav layoutu ........................................................................................ 25 

3.1.2 Navrhovaný stav layoutu .................................................................................... 26 

3.2 5S - skříň na skladování nespotřebovaných svařovacích drátů ................................. 27 

3.3 Aplikace metody 5S na vozík s nářadím ................................................................... 29 

3.3.1 První pilíř - roztřiďte .......................................................................................... 30 

3.3.2 Druhý pilíř – uspořádejte .................................................................................... 31 

3.3.3 Třetí pilíř - pročistěte .......................................................................................... 32 

3.3.4 Čtvrtý pilíř – standardizujte ................................................................................ 33 

3.3.5 Pátý pilíř - udržujte ............................................................................................. 33 

3.4 Standard čištění 5S ..................................................................................................... 33 

3.5 Prověrka pořádku a čistoty pracoviště ....................................................................... 35 

3.6 Kaizen zaměřený na jednotlivce ................................................................................ 36 

3.6.1 Návrh tvorby systému zlepšovacích návrhů ....................................................... 36 

3.6.2 Podání zlepšovacího návrhu ............................................................................... 36 

3.6.3 Hodnocení zlepšovacího návrhu ......................................................................... 37 

3.6.4 Evidence zlepšovacích návrhů ........................................................................... 38 

Závěr ......................................................................................................................................... 40 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 41 

Seznam obrázků ........................................................................................................................ 43 

Seznam tabulek ......................................................................................................................... 44 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 45 

Příloha 1: Současný stav layoutu ...................................................................................... 46 

Příloha 2: Navrhovaný stav layoutu ................................................................................. 47 

Příloha 3: Červená visačka ............................................................................................... 48 

Příloha 4: Prověrka pořádku a čistoty pracoviště ............................................................. 49 

Příloha 5: Vývojový diagram řízení zlepšovacích návrhů ............................................... 50 

 



1 
 

Úvod 

Absolvováním oborové praxe ve společnosti Huisman jsem měl možnost poznat probíhající 

procesy, od návrhu přes výrobu až po montáž a dodání hotových výrobků zákazníkovi. Ve 

všech probíhajících procesech je kladen důraz na kvalitu, jakožto jednu ze základních hodnot 

společnosti Huisman. Důkladnějším poznáním procesů probíhajících přímo ve výrobě jsem 

byl ohromen používanými technologiemi a portfoliem výrobků.  

 

Předmětem mé bakalářské práce je možnost využití přístupů Kaizen a 5S. Oba tyto přístupy 

pochází původem z Japonska a spadají mezi celou řadu dalších přístupů štíhlé výroby. 

Oba přístupy, jak Kaizen, tak 5S jsou typické tím, že jejich zavedení nevyžaduje velké 

finanční prostředky. Cílem 5S je optimalizace pracoviště tak, aby vykonávaná práce byla 

efektivnější, příjemnější a pracovníkům přinášela větší uspokojení z vykonané práce. Kaizen 

navazuje na základ, který tvoří 5S. Cílem Kaizen je podněcovat lidi k tomu, aby u své práce 

uvažovali a snažili se o neustálé zlepšování pracovního prostředí. 

Základem dobrého fungování, nejen těchto přístupů, jsou lidé. Lidé jsou nejdůležitějším 

faktorem úspěchu. Je potřeba dělat maximum proto, aby se na pracovišti cítili co nejlépe.  

 

V teoretické části mé bakalářské práce jsem se zaměřil na popsání přístupů Kaizen a 5S. Část 

zaměřená na 5S vysvětluje jednotlivých 5 kroků tohoto přístupu. Druhá část, zaměřená na 

Kaizen, se zabývá správným vysvětlením významu Kaizen a zdůrazněním jeho přínosů. 

 

V praktické části bakalářské práce jsem provedl analýzu současného stavu. Zjistil jsem, do 

jaké míry jsou přístupy 5S a Kaizen využívány. Pokusil jsem se navrhnout řešení, která by 

mohla přispět ke zvýšení standardu na pracovišti. Návrhy jsem prováděl s cílem zlepšit 

pracovní prostředí, zamezit určitým druhům plýtvání a pomoci zlepšit kvalitu, produktivitu a 

bezpečnost. 
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1 Teoretická východiska 

Stále více japonských přístupů štíhlé výroby nachází uplatnění v západních firmách. Je to 

především díky tvorbě vysoké hodnoty pro zákazníka při co nejnižších nákladech a v co 

nejkratším čase. Důležité je pochopit, že japonské přístupy jsou o způsobu myšlení. Chybné je 

chápání a spojování těchto přístupů pouze s automobilovým průmyslem. Jde o filozofii 

použitelnou v celé řadě odvětví, od administrativních činností až po těžký strojírenský 

průmysl. Japonské přístupy jsou životní filozofií vycházející z osobního přesvědčení každého 

jednotlivce.  

1.1 Metoda 5S 

Napřed musíte všechno uklidit, abyste uviděli problémy. [1] 

 

Metoda 5S byla vyvinuta v Japonsku automobilkou Toyota jako jeden ze „štíhlých“ nástrojů, 

který usnadňuje týmovou práci. „Štíhlost“ je filosofie, jejímž cílem je odstranění činností, 

které nepřidávají hodnotu. Hlavním cílem této metody je snaha o zavedení pořádku a čistoty 

na pracovišti. V dnešním pojetí zahrnuje také činnosti zaměřené na odstraňování plýtvání a 

zbytečných ztrát, které vedou k chybným výkonům, vadám a pracovním úrazům.  

Metoda 5S se skládá z 5 základních pilířů. Název vznikl z počátečních písmen japonských 

slov, ke kterým byly nalezeny anglické ekvivalenty začínající písmenem S. Japonské, 

anglické a české ekvivalenty základních pilířů jsou uvedeny v tabulce 1.1. 

 

Tab. 1.1 Japonské, anglické a české ekvivalenty 

Japonsky Anglicky Česky 

Seiri Sort Roztřiďte 

Seiton Straighten Uspořádejte 

Seiso Shine Pročistěte 

Seiketsu Standardize Standardizujte 

Shitsuke Sustain Udržujte 

 

1. Roztřiďte – roztřídění všech položek, ponechání jen toho, co je potřebné. 

2. Uspořádejte – uspořádání všech položek tak, že mohou být jednoduše použity. 

Označení tak, aby bylo možné položky jednoduše nalézt a uložit. 
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3. Pročistěte – zajištění stavu tak, že vše zůstává čisté.  

4. Standardizujte – tvorba systémů a postupů pro udržování a průběžné sledování 

prvních tří S. 

5. Udržujte – udržování stabilizovaného pracoviště je trvalým procesem neustálého 

zlepšování. [1] 

 

5S dohromady vytváří nepřetržitý proces zlepšování pracovního prostředí. 5S umožňuje 

zviditelnit problémy. Pokud se 5S dobře využívá, může být součástí procesu vizuální 

kontroly. 

1.1.1 Přínosy metody 5S 

Metoda 5S s sebou nese spoustu přínosů jak pro pracovníky, tak pro organizaci. 

 

Stěžejní přínosy pro pracovníka: 

• Tvůrčí přístup k uspořádání, rozložení pracoviště a způsobu práce. 

• Zpříjemnění práce na pracovišti. 

• Větší uspokojení z práce. 

• Odstranění překážek a frustrace z práce. 

• Lepší pochopení toho, co se očekává, že se má udělat, a kdy a kde se to má udělat. 

• Snadnější komunikace se spolupracovníky. [1] 

 

Stěžejní přínosy pro organizaci: 

• Zvýšení kvality. 

• Zvýšení diverzifikace produktů. 

• Zvýšení bezpečnosti. 

• Zvýšení důvěry u zákazníků. 

• Snížení nákladů. [1] 

1.1.2 5S – vizitka organizace 

Jestliže potencionální zákazník navštíví organizaci za účelem uzavření obchodu, pak je 

potřeba usilovat o to, aby z organizace měl dobrý první dojem. Typickým přístupem je, že 

potencionální zákazník je při návštěvě usazen v místnosti a jsou s ním projednávány nabídky 

produktů a služeb. Dalším krokem je cesta do čisté a reprezentativně vypadající vzorkovny, 
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kde si zákazník může prohlédnout aktuální nabídku produktů. Dnes chce zákazník mnohem 

víc. Chce vidět i místo, kde jsou produkty vyráběny. 

Pokud výrobní prostory jsou špinavé, neorganizované, nepřehledné a vizuálně nepřitažlivé, 

pak zákazníkův první dojem z výrobního prostředí nebude dobrý. Bude mít pocit, že o 

výrobní prostory není dostatečně pečováno. Naopak pokud výrobní prostory budou vypadat 

reprezentativně, jako vzorkovny, pak první dojem potencionálního zákazníka bude velmi 

dobrý. [2] 

1.1.3 První pilíř - roztřiďte 

1.1.3.1 Definice prvního pilíře  

Třídění, první pilíř, odpovídá zásadě právě včas (JIT), tedy „jenom to, co je zapotřebí, pouze 

v potřebných množstvích a pouze, když je to zapotřebí“. [1] 

Jednoduše by se dalo říct, že třídění znamená odstranit z pracoviště všechny předměty, které 

nejsou zapotřebí pro současné výrobní (administrativní) operace. 

1.1.3.2 Zavedení třídění pomocí červených visaček 

Cílem třídění je oddělit potřebné položky od položek nepotřebných. Správným zavedením 

třídění lze dosáhnout vyšší kvality produktů, vyšší produktivity a lepší komunikace mezi 

pracovníky.  

Princip metody spočívá v tom, že předměty identifikované jako nepotřebné jsou označeny 

červenou visačkou. Červená visačka na předmětu značí, že předmět vyžaduje další 

vyhodnocení. Pro efektivní zavedení strategie označování červenými visačkami musí být 

vytvořena tzv. zóna s červenými visačkami. Zóna s červenými visačkami je místo, ve kterém 

se shromažďují červeně označené předměty.   

1.1.3.3 Kroky při označování červenými visačkami 

Proces značení červenou visačkou může být rozdělen do sedmi kroků. 

1. Zahájení projektu označování červenými visačkami. 

2. Identifikace cílů označování červenými visačkami. 

3. Stanovení kritérií označování červenými visačkami. 

4. Tvorba červených visaček. 

5. Značení červenými visačkami. 

6. Vyhodnocení předmětů označených červenými visačkami. 
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7. Dokumentace výsledků označování červenými visačkami. [1] 

 

Zahájení projektu označování červenými visačkami. 

Projekt označování červenými visačkami lze realizovat na úrovni celopodnikové nebo na 

jednotlivých menších oblastech (např. oblast výrobní). Projekt označování červenými 

visačkami je zahájen a řízen vyšším managementem. V etapě zahájení projektu je nutné 

vytvořit tým (v týmu mohou být i lidé z jiného oddělení, kteří se na danou oblast dívají 

nezaujatým pohledem), organizovat dodávky, vytvořit plán značení červenými visačkami, 

vytvořit zónu s červenými visačkami a definovat způsob nakládání s červeně označenými 

předměty. 

 

Identifikace cílů označování červenými visačkami. 

Mezi cíle označování spadají dvě oblasti. První oblastí jsou konkrétní typy předmětů - stroje, 

suroviny, součástky, stoly, skříně, atd. Druhou oblastí jsou fyzické oblasti, mezi které patří – 

sklady, výrobní oblasti, chodby, podlahy, atd. 

 

Stanovení kritérií označování červenými visačkami. 

Rozlišení potřebného od nepotřebného může být velice obtížné. Každá organizace si volí svá 

kritéria označování. Nejčastěji užívaným kritériem je výrobní plán (např. měsíční). Podle 

plánu se hodnotí předměty potřebné, které jsou ponechány na svém místě a předměty, které 

nejsou zapotřebí a mohou být uskladněny na jiném místě. Nezbytnost předmětu se hodnotí 

podle tří kritérií: 

1. Užitečnost předmětu pro provádění práce. 

2. Četnost, se kterou je zapotřebí. 

3. Množství předmětu nezbytné pro provádění práce. [1] 

 

Tvorba červených visaček. 

Údaje uvedené na visačce se liší dle potřeb dokumentace dané organizace. Obecně lze určit 

informace, které by měla visačka mít: datum označení, název předmětu a výrobní číslo, 

množství, kategorie předmětu (surovina, produkt, nástroj, atd.), úsek odpovědný za řízení 

předmětu a důvod proč byla visačka na předmět umístěna. 
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Značení červenými visačkami. 

Značení by mělo být krátké a intenzivní. Červeně je dobré označit všechny předměty, 

považované za sporné, aniž by se v této fázi uvažovalo, co s nimi dále provést. 

 

Vyhodnocení předmětů označených červenými visačkami. 

Šestý krok využívá údajů nadefinovaných z kroku stanovení kritérií označování červenými 

visačkami. Údaje slouží k vyhodnocení toho, co s červeně označenými předměty dělat. 

Možnosti zahrnují: 

• Ponechat předmět tam, kde je. 

• Přesunout předmět do nového umístění na pracovišti. 

• Uskladnit předmět mimo pracovní oblast. 

• Ponechat předmět v místní zóně s červenými visačkami pro vyhodnocení. 

• Odstranit předmět. [1] 

 

Pokud dojde na volbu odstranění předmětu, pak předmět může být vyhozen, prodán, zapůjčen 

popř. poslán do jiné části organizace. 

 

Dokumentace výsledků označování červenými visačkami. 

Každá organizace má svoje vlastní potřeby na dokumentaci, tedy každá organizace potřebuje 

vytvořit svůj vlastní systém záznamů a sledování důležitých informací. Dokumentace může 

být tvořena písemným registrem na každém oddělení nebo informace můžou být vkládány do 

počítačového systému. Dokumentace výsledků umožňuje měřit úspory a zlepšení. Měření 

výsledků je významnou částí procesu značení červenými visačkami, protože co neměřím, to 

efektivně neřídím. 

1.1.4 Druhý pilíř - uspořádejte 

1.1.4.1 Definice druhého pilíře  

Uspořádání potřebných předmětů tak, aby byly lehce použitelné, spočívá v označení předmětů 

tak, aby je mohl kdokoliv nalézt a uložit je. [1] 

 

Proces uspořádání je důležitý z pohledu odstranění plýtvání vzniklého v organizaci při výrobě 

a administrativních činnostech. Plýtvání je nežádoucí. Ve většině případů jde plýtvání 
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odstranit nebo alespoň omezit. Mezi nejčastější příklady plýtvání patří plýtvání pohybem, 

hledáním a lidskou energií. 

Správné uspořádání lze shrnout do dvou kroků. Prvním krokem je rozhodnutí ohledně 

vhodného umístění. Cílem je najít nejvhodnější umístění pro nástroje, součástky, zařízení, atd. 

Druhým krokem je identifikace nejvhodnějšího umístění. [1] 

 

Rozhodnutí ohledně vhodného umístění 

Vhodné umístění pro přípravky, nástroje a formy se řídí souborem zásad. Tyto předměty se 

liší od součástek a materiálů tím, že jsou po použití vráceny na své původní místo.  

Předměty by se měly na pracovišti umisťovat dle četnosti použití. Často užívané předměty 

blízko místa použití. Zřídka používané předměty mimo místo použití. Společně se umísťují 

předměty, které se také společně používají. Nástroje je možné uspořádat systémem „just let 

go“, systémem spočívajícím v zavěšení nástrojů na naviják, tak aby se nástroje po použití 

vracely na své místo. Skladovací prostory by měly umožnit, aby se předměty daly jednoduše 

vyjmout a vrátit. Předměty s obdobnými funkcemi se skladují společně. U opakované výroby 

se předměty používané na stejný výrobek skladují společně. [1] 

 

Identifikace nejvhodnějšího umístění 

Po určení nejvhodnějšího umístění je zapotřebí určit nejvhodnější způsob identifikace těchto 

umístění. Každý musí vědět, kde co patří a kolik jednotlivých předmětů patří do každého 

umístění. Pro identifikaci slouží několik metod jako strategie štítku, strategie nátěru, strategie 

barevného kódování, mapa 5S či strategie hranice. 

1.1.5 Třetí pilíř - pročistěte 

1.1.5.1 Definice třetího pilíře  

Pročistění je složka, která zdůrazňuje odstranění špíny a prachu z pracoviště. Pročistění jako 

takové znamená, že všechno udržujeme zametené a čisté. [1] 

 

Cílem třetího pilíře je zavést úklid do každodenních pracovních návyků, aby pracovní oblasti, 

stroje a nástroje byly kdykoliv připraveny k užití. 
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Přínosy související s vyšší čistotou pracoviště. 

Vyšší čistota pracoviště zlepšuje bezpečnost práce a morálku pracovníků. Aplikace třetího 

pilíře přináší: 

• Eliminování možných míst, na kterých může dojít ke zranění, jako jsou louže oleje či 

vody na podlaze. 

• Odstranění defektů, které nejsou na tmavých a špinavých místech patrné. 

• Zlepšením čistoty strojů lze zvýšit jejich bezpečnost.  

• Úklidem třísek a zbytků zpracovávaných materiálů dojde ke snížení možnosti 

poranění pracovníků. 

• Čisté pracovní prostředí zvyšuje morálku.  

1.1.5.2 Pět kroků pro zavedení pročistění 

Dosažení každodenní čistoty by mělo být vnímáno jako řada kroků a pravidel, které 

pracovníci dodržují.  

 

1. Stanovení cíle. 

Cíle pročistění lze rozdělit do tří kategorií na prostor, zařízení a skladové položky. Skladové 

položky zahrnují suroviny, součástky, rozpracované a dokončené produkty. Zařízení zahrnuje 

stroje, nástroje, měřidla, skříně, stoly a židle. Prostor se vztahuje k podlahám, pracovním 

oblastem, oknům, policím, místnostem a osvětlení. 

 

2. Stanovení úkolu.  

Zodpovědnost za čistotu pracoviště má ten, kdo na něm pracuje. Organizace se nejprve dělí na 

oblasti pročistění a poté se oblasti pročistění přidělí jednotlivcům. Na podporu třetího kroku 

slouží nástroje, jako mapa úkolů 5S a plán 5S. Mapa úkolů 5S zobrazuje oblasti pročistění a 

zodpovědnost za jejich úklid. Plán 5S by měl být vyvěšen na pracovišti. Tento plán podrobně 

uvádí zodpovědnost za úklid daných oblastí v daném čase. 

 

3. Stanovení metody. 

Denní činnosti pročistění zahrnují kontrolu na začátku, v průběhu a na konci směny. Důležité 

je vyčlenit čas na činnosti pročistění, aby se staly přirozenou součástí pracovního dne. 

Stanovení metod pročistění zahrnuje výběr cílů a nástrojů, provádění pročistění v krátkém 

čase a standardizaci procedur pročistění. Výběr cílů a nástrojů spočívá v definování, co a 

jakými prostředky a nástroji bude v dané oblasti pročistěno. Provádění pročistění v krátkém 



9 
 

čase spočívá v efektivním provádění činností pročistění. Úklid by měl být prováděn v určitých 

časových intervalech a neměl by vyžadovat hodně času. Tvorba standardů pro procedury 

pročistění se musí provádět, aby lidé věděli jaké procedury dodržovat a efektivně využili svůj 

čas.  

 

4. Příprava nástroje. 

Aplikace nastavení pořádku na úklidové nástroje a umístění na místa, kde se lehce najdou, 

použijí a kam se vrátí.  

 

5. Zahájení pročistění a kontrola. 

Objektem pročistění je špína ve spárách na podlaze, prach na oknech a zdech, olej, špony, rez 

a jiné látky na všech plochách.  

Systematická kontrola procedur pročistění může být zavedena až po úspěšném zvládnutí 

pročistění v každodenních činnostech. Kontrola může být prováděna pomocí kontrolních 

seznamů úklidu nezbytných činností údržby. 

1.1.6 Čtvrtý pilíř - standardizujte 

1.1.6.1 Definice čtvrtého pilíře  

Standardizace je výsledek, který existuje, když jsou první tři pilíře – třídění, uspořádání a 

pročistění řádně zachovány. [1]  

 

Cílem standardizace je zabránit překážkám v prvních třech pilířích. Ze zavedení prvních třech 

pilířů učinit denní zvyk a zajistit, aby všechny tři pilíře byly udržovány v plně zavedeném 

stavu.  

Zavádění čtvrtého pilíře se vztahuje k vytvoření návyku z třídění, uspořádání a pročistění. 

Vytvoření návyku se provádí ve třech krocích, kterými jsou: přidělení zodpovědnosti za 

pracovní úkoly tří pilířů, začlenění povinností tří pilířů do pravidelných pracovních činností a 

kontrola udržování tří pilířů.  

 

Přidělení zodpovědnosti za pracovní úkoly tří pilířů. 

Mají-li být první tři pilíře zachovány, musí každý přesně vědět, za co je zodpovědný, kdy, kde 

a jak to provést. Pro přidělení pravomocí se používají nástroje jako mapy 5S a plány 5S. 



10 
 

Pokud lidé nemají přiděleny jasné úkoly a pravomoci s nimi spojené, pak první tři pilíře 

nebudou mít velký význam.   

 

Začlenění povinností tří pilířů do pravidelných pracovních činností. 

Udržování tří pilířů se musí stát přirozenou součástí pravidelných pracovních povinností 

každého. Vizuální 5S a 5S v pěti minutách jsou dvěma přístupy, které přispívají k tomu, aby 

se pilíře 5S staly součástí každodenní pracovní rutiny. 

Vizuální 5S je důležité při rozeznání nenormálních podmínek. Vizuální 5S může být užitečné, 

např. když po výstupu z procesu jsou výrobky ukládány a v určitém množství posílány 

k dalšímu zpracování. V tomto případě lze barevně označit místo uložení posledního výrobku, 

a takto dát pracovníkovi signál, že dávku má poslat k dalšímu zpracování. 

Při použití vizuálního 5S přístupu může okamžitý vizuální vjem (nepořádek, znečištění, 

nadprodukce) fungovat jako spouštěč pro okamžitou akci prvních tří pilířů. Podstatou „5S 

v pěti minutách“ je, aby po zjištění abnormality se rychle a efektivně aplikovaly první tři 

pilíře. 

 

Kontrola udržování tří pilířů. 

Začleněním udržování tří pilířů do každodenních pracovních postupů nastává potřeba 

vyhodnocení, jak dobře jsou pilíře udržovány. Vhodným nástrojem pro kontrolu je kontrolní 

seznam. Na základě bodového vyhodnocení (od 1 do 5) nebo procentuálního plnění 

jednotlivých pilířů lze vyhodnotit, jak se dané pilíře používají a udržují. 

1.1.7 Pátý pilíř - udržujte 

1.1.7.1 Definice pátého pilíře  

Udržování znamená zachování vytvořeného návyku z řádného udržování správných procedur. 

Bez ohledu na to, jak dobře jsou zavedeny první čtyři pilíře, systém 5S nebude fungovat 

dlouho bez závazku vůči jeho zachování. [1] 

 

Lidé se v životě zavazují dodržovat určitý způsob jednání, protože odměna za dodržování 

bývá větší než postih za nedodržení. Pokud odměna za zavedení 5S bude větší než za 

nezavedení, pak udržování pátého pilíře by mělo být přirozené. Udržování lze podporovat 

řadou technik jako slogany 5S, plakáty 5S, příklady 5S, příručky 5S atd. Udržování nelze 

změřit.   
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1.1.8 5S v NUMMI (New United Motor Manufacturing, Inc.) 

V roce 1993 automobilka Toyota investovala do neúspěšného závodu General Motors 

Fremont v Kalifornii. Více než 5000 pracovníků přišlo o práci. Jejich naděje spočívala v 

úspěšném spuštění nové linky. Automobilce Toyota bylo řečeno, že zde není dostatek 

prostoru pro novou linku. 

Aplikací 5S, tým lidí z Toyoty ušetřil 30% podlahové plochy, více než dost pro novou linku. 

Výroba nových modelů byla úspěšně spuštěna a NUMMI se nikdy neohlédla zpět. NUMMI je 

mnohonásobným vítězem JD Power Gold Medal za kvalitu. Od té doby nebyl nikdo 

propuštěn. [3]  
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1.2 Kaizen 

„Jestliže jste někoho neviděli tři dny, dobře se na něj podívejte, jakou prošel změnou“. [4] 

 

Kaizen je japonské slovo, které znamená neustálé zlepšování. Filozofie neustálého zlepšování 

zdůrazňuje důležitost zapojení zaměstnanců na každé úrovni v organizaci. Tato filozofie 

předpokládá, že úsilí našeho každodenního života by mělo být zaměřeno na trvalé zlepšování. 

Kaizen je určen k zapojení mezi každodenní aktivity se zaměřením na odstranění plýtvání, 

vytvářeni standardů a udržování čistého organizovaného pracoviště. Zlepšení provedená 

prostřednictvím Kaizen jsou všeobecně malá. Výsledky v průběhu času mohou být velké a 

dlouhotrvající. Organizace by měly neustále hledat prostor pro možná zlepšení.  

Úspěch Kaizen spočívá v lidech a v činnostech, které vykonávají. Mylná je představa, že 

Kaizen je o nákupu inovací a řízení pomocí nejmodernějších a nejdokonalejších 

manažerských technik. 

 

Kaizen lze chápat jako proces nebo jako strategii k dosažení cíle. Cíl je neustále a dlouhodobě 

zdokonalován a nevyžaduje velké investice a zásadní změny. Zásady nejsou založeny na 

striktní změně technologie, ale především se snaží změnit myšlení lidí. [5] 

1.2.1 Inovace 

Inovace je řízený proces generování, přenosu a implementace nápadů do praktické aplikace, 

která vyvolá skokovou kvalitativní změnu a zákazník ji ocení jako novou přidanou hodnotu, 

za kterou je ochotný zaplatit. Inovace jsou taková kvantitativní či kvalitativní zlepšení 

produktu, procesu nebo podnikatelského modelu, která významně přidávají hodnotu 

zákazníkovi, podniku, v ideálním případě oběma stranám současně.  

Inovace se zásadně liší od invence, vynálezu, patentu nebo zlepšovacího návrhu – ty mohou 

zůstat nerealizované, v trezoru, skladě, v papírech, na patentovém úřadě. [6] 

1.2.2 Rozdíl mezi Kaizen a inovací 

Kaizen i inovace mají společný cíl. Společným cílem je postup vpřed tak, aby se organizace 

stala konkurenceschopnější. Kaizen představuje pokrok gradualistický a inovace pokrok 

skokový. Gradualistický pokrok je typický pro japonské firmy, zatímco západní firmy obecně 

dávají přednost přístupu skokovému. Srovnání hlavních rysů Kaizen a inovace v tabulce 2. 

Cílem je spojit strategii Kaizen  a inovace tak, aby organizace mohla přežít a růst. 
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Tab. 1.2 Srovnání hlavních rysů Kaizen a inovace [4] 

 KAIZEN Inovace 

1. Účinek Dlouhodobý a dlouhotrvající, ale 

nedramatický 

Krátkodobý, ale dramatický 

2. Tempo Malé kroky Velké kroky 

3. Časový rámec Kontinuální a přírůstkový Přerušovaný a nepřírůstkový 

4. Změny Postupné a neustálé Náhlé a přechodné 

5. Účast Všichni Několik vybraných „šampionů“ 

6. Přístup Kolektivismus, skupinové úsilí, 

systémový přístup 

Drsný individualismus, 

individuální nápady a úsilí 

7. Typ změny Udržování a zdokonalování Přestavba od základů 

8. Impuls Konvenční know-how Etnologické průlomy, nové 

vynálezy, nové teorie 

9. Praktické 

požadavky 

Minimální investice, ale velké 

úsilí na udržení 

Vysoké investice, ale málo úsilí 

na udržení 

10. Zaměřené úsilí Lidé Technologie 

11. Kritéria 

hodnocení 

Procesy a úsilí o dosažení 

lepších výsledků 

Výsledky a zisk 

12. Výhody Funguje dobře v pomalu rostoucí 

ekonomice 

Vhodnější pro rychle rostoucí 

ekonomiku 

 

Rozdíl mezi oběma pojmy lze přirovnat k rozdílu mezi schodištěm a nakloněnou rovinou. U 

inovační strategie se předpokládá pokrok ve skocích. Pokrok ve skocích je zobrazen na 

obrázku 1. 1. [4] 

 

 

Obr. 1.1 Ideální průběh inovace [4] 



14 
 

Ve skutečnosti průběh inovační strategie po zavedení pomalu klesá, viz obr. 1.2. Je tomu tak, 

protože systém jakmile byl zaveden coby výsledek inovace, podléhá stabilnímu úpadku, 

pokud neexistuje kontinuální úsilí o jeho udržování a zlepšování. Ve skutečnosti však 

všechny systémy po svém zavedení upadají. [4]  

 

Obr. 1.2 Skutečný průběh inovace [4] 

 

V případě, že nově dosažený standard nebude udržován a zvyšován, bude upadat. Po dosažení 

inovace musí následovat kroky Kaizen, viz obr. 1.3, aby nedošlo k úpadku nově dosaženého 

standardu. Inovace je záležitost jednorázová. Výsledky inovací jsou postupně snižovány 

vlivem konkurence a úpadku standardů.  

 

 

Inovační strategie se vyplácejí především v případech, rychle se rozšiřujících trhů, dostatku 

surovin za nízkou cenu nebo jsou-li zákazníci orientování na kvantitu místo na kvalitu. 

Podnikatelské prostředí se neustále vyvíjí, a tak podniky dnes čelí problémům, které dobře 

propracovaná strategie Kaizen dokáže řešit. Dnešní prostředí lze charakterizovat takto: 

 Prudký nárůst cen materiálů. 

 Nadměrná kapacita výrobních zařízení. 

 Zvýšená konkurence na nasycených nebo zmenšujících se trzích. 

 Potřeba rychlosti zavádět nové produkty. 

 Potřeba snižovat hranice rentability. 

Obr. 1.3 Inovace plus Kaizen [4] 
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1.2.3 Hlavní systémy KAIZEN 

Hlavních šest systémů by mělo být realizováno k úspěšnému naplnění strategie Kaizen. 

Systémy tvoří: absolutní řízení kvality (TQC), výrobní systém Just–in-time, absolutní údržba 

výrobních prostředků, realizace politiky Kaizen, systém zlepšovacích návrhů a činnost 

kroužků jakosti. 

 

1. Absolutní řízení kvality 

Absolutní kontrola kvality (Total Quality Control) byla zaměřena na proces tvorby kvality. 

Postupným vývojem se vyvinula v systém zahrnující všechny aspekty řízení. Dnes se nazývá 

absolutní řízení kvality TQM (Total Quality Management). 

Total znamená, že systém zahrnuje každého v dané organizaci, od dělníka až po vrcholový 

management. Quality znamená prioritně kvalitu, s cíli zaměřenými na náklady a podmínky 

dodávky. Control znamená kontrolu nebo kontrolu procesů a říká, že každý proces musí být 

identifikován, kontrolován a trvale zlepšován. TQM v Japonsku zahrnuje také aktivity jako 

politiku zavádění kvality, systém zabezpečování kvality, standardizaci, výcvik a vzdělání, 

systém řízení nákladů a kroužky kvality.[7] 

 

2. Výrobní systém Just-in-time (JIT) 

JIT je souborem zásad, nástrojů a technik, které umožňují dodávat výrobky v malých 

množstvích, s krátkými dodacími lhůtami a podle jedinečných potřeb zákazníků. JIT dodává 

správné položky ve správný čas a ve správném množství. Systém JIT umožňuje citlivě 

reagovat na každodenní změny v poptávce zákazníků. [8] 

 

3. Absolutní údržba výrobních prostředků 

Absolutní údržba výrobních prostředků se snaží maximalizovat efektivitu výrobních zařízení 

prostřednictvím absolutního systému preventivní údržby po celou dobu životnosti výrobních 

zařízení. Týká se naprosto každého pracovníka ve výrobním závodě. [7] 

 

4. Realizace politiky Kaizen 

 

Management by měl zavést jasné cíle, které by měly být pro každého jasným vodítkem v 

rámci všech aktivit strategie Kaizen. Ze stanovené strategie vrcholového managementu se 
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musí vytvořit plán, jak tuto strategii šířit mezi pracovníky na nižších úrovních. S postupem na 

nižší vrstvy zaměstnanců by plán měl obsahovat stále konkrétnější cíle. [7] 

 

5. Systém zlepšovacích návrhů 

V Japonsku je systém zlepšovacích návrhů součástí individuálně orientovaného Kaizen. Jeho 

plán je vytvořen, uskutečňován a komunikován se stejnou pečlivostí, jaká je věnována 

strategickým plánům společnosti. Velká pozornost je věnována schopnosti vrcholového 

managementu naslouchat a vytvořit zpětnou vazbu a odměnit. [4] 

 

6. Aktivity malých skupin - kroužky kvality 

Definice dle Ishikawy říká, že kroužky jakosti jsou malé skupiny pracovníků, kteří 

dobrovolně uskutečňují aktivity kvality na společném pracovišti, pracují trvale jako součást 

systému managementu jakosti na sebezdokonalování a vzájemném zdokonalování, přičemž 

využívají metod managementu jakosti, a to za aktivní účasti všech svých členů. [9] 

1.2.4 Kaizen z pohledu zapojení lidí 

Kaizen z pohledu zapojení lidí může být rozdělen do tří segmentů podle složitosti a úrovně 

dosaženého zlepšení: Kaizen zaměřený na management, Kaizen zaměřený na skupiny a 

Kaizen zaměřený na jednotlivce. Srovnání jednotlivých segmentů v tabulce 1.3. 

1.2.4.1 Kaizen zaměřený na management 

První segment z pohledu zapojení lidí je klíčový. Tvoří hybnou sílu pro dosažení pokroku a 

zvyšování morálky. Kaizen se týká každého, tak i manažeři musí usilovat o zlepšení své 

práce. Příležitosti pro zlepšování jsou všude. Prvotním bodem Kaizen je identifikace plýtvání. 

Podle Taiichi Ohna ze společnosti Toyota je nutné se nejdříve podívat na to, jakým způsobem 

lidé vykonávají svou práci. Zlepšení, která omezí plýtvání způsobené zbytečnými pohyby 

pracovníků, je obtížný problém, ale nevyžaduje žádné finanční prostředky. Pracovníci si 

obvykle nejsou vědomi zbytečných pohybů, které dělají. V dalších fázích by se management 

měl zaměřit na zlepšení týkající se strojů a systémů. Platí, že i nemodernější stroje budou 

vyžadovat opravy a zlepšení. Příkladem systému zaměřeného na management je systém Just-

in-time. 
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Tab. 1.3 Segmenty Kaizen [4] 

 
Kaizen zaměřený na 

management 

Kaizen zaměřený na 

skupiny 

Kaizen zaměřený na 

jednotlivce 

Nástroje 

Sedm základních a sedm 

nových nástrojů 

managementu kvality, 

profesionální dovednosti 

Sedm základních a 

sedm nových nástrojů 

managementu kvality 

Zdravý rozum, Sedm 

základních nástrojů 

managementu kvality 

Zahrnuje Manažery a odborníky Členy kroužků QC Každého 

Cíl 
Zaměřený na postupy a 

metody 

V rámci stejného 

pracoviště 

V rámci vlastních 

povinností 

Cyklus (Období) Po celou dobu projektu 
Čtyři až pět měsíců na 

dokončení 
Kdykoli 

Dosažené cíle 
Jakýkoli počet, pro který 

se management rozhodne 
Dva až tři ročně Mnoho 

Systém podpory Projekční týmy 

Skupinové činnosti, 

Kroužky QC, Systémy 

zlepšovacích návrhů 

Systémy zlepšovacích 

návrhů 

Náklady na 

realizaci 
Někdy malá investice Většinou nenákladné Nenákladné 

Výsledek 
Nové zlepšení systému a 

řízení 

Zlepšení pracovního 

postupu, Revize 

standardu 

Zlepšení na místě 

Získané výhody 
Zlepšení manažerských 

výkonů 

Zlepšení morálky, 

Pocit účasti, Získání 

zkušeností 

Zlepšení morálky, 

Uvědomělost v rámci 

Kaizen, 

Sebezdokonalení 

Směr 

Postupné a viditelné 

zlepšení, Výrazné 

zlepšení stávajícího stavu 

Postupné a viditelné 

zlepšení 

Postupné a viditelné 

zlepšení 
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1.2.4.2 Kaizen zaměřený na skupiny 

Základní charakteristika, viz kapitola 1.2.3 Aktivity malých skupin. Kroužky kvality jsou 

dobrovolné, management je zaměstnancům nevnucuje. Předpokladem dobrého fungování 

kroužků kvality je správné chápání smyslu, proč vlastně fungují. Cílem je vytvářet pro 

zaměstnance příjemná a smysluplná pracoviště. Podnět pro vznik kroužku jakosti by měl 

v ideálním případě vzejít přímo od pracovníků, kteří by měli usilovat o to, aby jejich práce 

měla větší smysl. 

1.2.4.3 Kaizen zaměřený na jednotlivce 

Poslední třetí úrovní je Kaizen zaměřený na jednotlivce, jehož projevem je systém 

zlepšovacích návrhů. Kaizen zaměřený na jednotlivce je výstižně charakterizován heslem 

„Měl bys pracovat chytřeji, nebo více“. Zlepšení zaměřená na jednotlivce představují 

nekonečné příležitosti. Nejdůležitější je, aby pracovník přistupoval ke zlepšování své vlastní 

práce a změnám pozitivně. Kaizen zaměřený na jednotlivce je prostředek vedoucí ke zvýšení 

pracovní morálky. Pozornost a uznání vedení je klíčovým prostředkem k tomu, aby se ze 

zaměstnanců stali myslící zaměstnanci. Myslící zaměstnanec je takový, který o své práci 

neustále přemýšlí a chce ji dělat lépe. [4] 

1.2.4.4 Neustálé zlepšování formou systému zlepšovacích návrhů 

Předpokladem pro neustálé zlepšování je účast zaměstnanců na všech úrovních. Mnoho 

drobných zlepšení v průběhu času přináší velké výsledky. Důležité je přimět zaměstnance k 

tomu, aby uvažovali nad tím, co by mohli udělat proto, aby svou práci zjednodušili či 

vylepšili. Tato metoda v západním pojetí slouží k zvyšování produktivity a snižování nákladů. 

Z ukázkových příkladů vyplývá, že neustálým zlepšováním lze získat obrovské množství 

podkladů, které lze aplikovat až z 80%. Důležitou součástí je motivace zaměstnanců, obvykle 

formou benefitů.  

Zaměstnanec sepíše svou myšlenku a předá odpovědné osobě, která se návrhem dále zabývá. 

Pokud se návrh příjme tak dochází k jeho realizaci. Pokud je návrh zamítnut, tak je sdílen, aby 

z něj mohli ostatní těžit. Sdílení je důležité pro rychlé a snadné Kaizen. [10] 
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1.2.5 Zlepšování v normách ISO řady 9000 

Norma ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky. 

 

Problematika zlepšování se vyskytuje v kapitole 8. Konkrétně neustálému zlepšování je 

věnována podkapitola 8.5.1, ve které je uvedeno: 

Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality 

prostřednictvím využívání politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, 

nápravných a preventivních opatření a přezkoumávání systému managementu. [11] 

 

Norma ČSN EN ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu 

kvality. 

 

Problematika zlepšování se vyskytuje v kapitole 9. Konkrétně v podkapitole 9.2, ve které je 

uvedeno: 

Činnosti zlepšování mohou sahat od postupných neustálých zlepšení na pracovním místě až 

po zásadní zlepšení celé organizace. Organizace by měla stanovovat cíle zlepšování svých 

produktů, procesů, organizačních struktur a systému managementu na základě analýzy dat. 

Procesy zlepšování by měly fungovat na základě strukturovaného přístupu, jako je například 

metodika „Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej“ (PDCA). Metodika by měla být v souladu 

s procesním přístupem, aplikována na všechny procesy. 

 

 

Organizace by měla zajistit, že se neustálé zlepšování stane součástí kultury organizace. Toho 

lze dosáhnout 

• poskytováním příležitostí lidem v organizaci účastnit se činností zlepšování, a to 

prostřednictvím jejich zmocňování, 

• poskytováním nezbytných zdrojů, 

• vytvořením systému oceňování a odměňování za zlepšování a 

• neustálým zlepšováním efektivnosti a účinnosti samotného procesu zlepšování. [12] 
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2 Základní údaje o organizaci 

Společnost Huisman je soukromá společnost s celosvětovou působností. Společnost byla 

založena v roce 1929 jako firma pro výrobu ocelových konstrukcí. Později se spojila s 

konstrukční kanceláří, aby mohla vyvíjet nové produkty zcela pod svým vlastním vedením, od 

konceptu až po dodání.  

Celosvětové aktivity jsou rozděleny do zastoupení v Nizozemí, Brazílii, Číně, České 

republice a USA. Výrobní závody se nacházejí v Nizozemí, v České republice a v Číně. [13] 

 

Huisman Česká Republika 

Huisman Konstrukce s.r.o. 

Nádražní 289 

73925 Sviadnov 

 

Tato provozovna společnosti Huisman, nacházející se ve Sviadnově, byla otevřena v roce 

1997. Od té doby hraje významnou roli jako součást projektové a výrobní síly skupiny 

Huisman. Vyrábějí se zde, jak kompletní produkty, tak součásti větších celků, které jsou pak 

nainstalovány do konečného produktu ve výrobním závodě Huismanu ve Schiedamu. Letecký 

pohled na provozovnu ve Sviadnově je zobrazen na obrázku 2.1.  

 

 

Obr. 2.1 Letecký pohled na provozovnu ve Sviadnově [13] 

2.1 Výrobní portfolio 

Sortiment výrobků lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií - těžká zdvihací technika, vrtná 

zařízení, zařízení pro pokládku potrubí a speciální projekty. 
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2.1.1 Těžká zdvihací technika 

Společnost Huisman vyrábí široké spektrum jeřábů pro nejrůznější použití. Mezi hlavní typy 

vyráběných jeřábů patří jeřáby sloupové, stojanové, plovoucí a pozemní. Většina vyráběných 

jeřábů nachází využití na palubách plavidel určených pro těžké zdvihy. Největší jeřáby mají 

kapacitu zdvihu do 5000t. Ukázka plovoucího jeřábu je zobrazena na obrázku 2.2. 

V rámci filozofie v oblasti designu jeřábů je snaha instalovat hlavní součásti jeřábu, pokud 

možno dovnitř jeřábu. Tím se dosahuje dobré ochrany zařízení před drsným mořským 

prostředím. [13]  

 

Obr. 2.2 Plovoucí jeřáb [13] 

2.1.2 Vrtná zařízení 

Společnost Huisman nabízí kompletní vrtná zařízení, je neustále připravena hledat a 

realizovat nová řešení s cílem zdokonalit vrtné operace. Projekty mají zejména inovační 

charakter, což vyžaduje přístup zaměřený na hledání nových řešení, dokonalou technickou 

způsobilost a partnerskou spolupráci s klienty. Hlavními výrobky kategorie vrtných zařízení 

jsou vrtné lodě a kontejnerizovatelné vrtné soupravy pro pozemní a námořní operace (LOC 

400). Vrtná souprava LOC 400 je zobrazena na obrázku 2.3 

2.1.3 Zařízení pro pokládku potrubí 

Vedoucí postavení má společnost Huisman na trhu v oblasti dodávek systémů pro pokládání 

potrubí do hlubokých vod. Pokládka potrubí se provádí nejmodernějšími systémy využívající 

různé metody pokládání potrubí. Kombinace vlastního designu, odborných technických 

znalostí, výrobních prostor a zařízení pro testování a instalaci umožňuje dodávat na míru 

vyrobená, nejmodernější zařízení a plně integrované systémy. Systém pokládky potrubí je 

zobrazen na obrázku 2.4. [13] 
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2.1.4 Speciální projekty 

Speciální projekty jsou velmi různorodé. Přináší s sebou mnoho nových rozmanitých 

zkušeností, zahrnujících širokou škálu ocelových konstrukcí s pohony. Jako příklad lze uvést 

výrobu zařízení pro spouštění břemen do hlubokých vod, pro posouvání, vyzvedávání, 

hloubení a zasypávání horninou. Kupříkladu významnou speciální zakázkou byla výroba 

úchopových čelistí k vyzdvižení ruské atomové ponorky Kursk. [13]  

2.2 Kvalita 

Kvalita výrobků a služby zákazníkům představují základní hodnoty společnosti. Všechny 

produkty společnosti jsou vyvíjeny a vyráběny v souladu s mezinárodními normami a mají 

certifikaci od uznávaných akreditačních institutů, např. Lloyd's, DNV, ABS, NMD a TüV. 

Od roku 1995 disponuje společnost Huisman certifikací podle norem ISO 9001, která se 

vztahuje na všechny provozovny. Řízení souvisejících svařovacích prací je v souladu s 

požadavky norem ISO 3834-2. 

Zaměstnanci zodpovídají za uplatňování norem řízení kvality a pravidelné audity umožňují 

přístup pozměňovat a neustále zlepšovat. Systémy řízení jsou Rotterdamským úřadem 

Lloyd’s Register Quality Assurance schváleny ve všech výrobních závodech a pobočkách 

Huismanu. [13]  

Obr. 2.3 Vrtná souprava LOC 400 [13] Obr. 2.4 Systém pokládky potrubí [13] 
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3 Analýza současného stavu 

Oddělení Kvality společnosti Huisman jako nejvhodnější pracoviště pro aplikaci 5S vybralo 

svařovací pracoviště na hale 5. Společnost Huisman má celkem 5 svařovacích pracovišť 

umístěných ve 3 výrobních halách. 

Jako pomůcku pro analýzu současného stavu jsem si připravil krátký dotazník, abych zjistil, 

kde je prostor pro aplikaci metody 5S a následné zlepšování 

Úvodem bylo důležité se představit a seznámit dotazovanou osobu s cílem, proč to vlastně 

dělám. Dotazy byly směřovány na mistra svařovacího pracoviště. V úvodu jsem zmínil větu, 

že nechci nikoho poučovat o tom, jak by měl svou práci dělat! Cílem je na základě odpovědí 

navrhnout pracoviště tak, aby bylo bezpečnější, přehledně organizované, bez nepořádku a 

uspořádané tak, aby bylo možné vše najít na svém místě. 

 

Dotazy směřované na mistra: 

 

1) S čím pracují? → hlavní seznam nástrojů. 

Svářeči: 

svařovací zdroj, 

bruska, 

nahřívání, 

vozík s nářadím, 

svařovací drát.  

Zámečníci: 

svařovací zdroj, 

bruska, 

vozík s nářadím, 

jeřáb (doprava mat.) + vázací prostředky, 

svařovací drát. 

  

Nástroje, s kterými pracovníci pracují, jsou téměř obdobné, jiné je jen jejich využití.  

 

2) Co by mělo být dostupnější?  

Dostupnější by měl být drát (problém se skladováním drátu - podmínky pro skladování). 

Zbytky drátu jsou uchovávány ve skříni, do které má přístup každý pracovník a je společná 

pro 2 pracoviště (pro jedno pracoviště na hale 4 a jedno na hale 5).  

Střídání drátů (dle polohy a svařovaného materiálu). Jsou 4 nejčastěji používané cívky 

svařovacího drátu. Výměna trvá cca 15min.  
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3) Existují nějaké zbytečné položky (polotovary nebo odpad) pohozené v blízkosti 

vašeho pracoviště? 

Pomocný materiál, dřevěné podkládky. Tyto položky jsou uklízeny na vyhrazené prostory. 

Jsou označená místa pro pomocný materiál a dřevěné podkládky. Místo pro větší pomocný 

materiál není jednoznačně vyznačeno!  

 

4) Existují nějaké nástroje nebo náhradní díly povalující se v blízkosti výrobních 

zařízení? 

Ne, na skladování slouží skříň na nástroje. Umístěna na konci pracoviště. Jsou zde především 

zvedací zařízení, žebříky atd. Umístění s ohledem na co nejkratší cestu. 

 

5) Jsou všechny často používané předměty tříděny, uspořádány, skladovány a označeny? 

ANO, musí být. 

 

6) Jsou mezi zásobami či rozpracovanou výrobou nepotřebné materiály nebo součásti? 

ANO, něco se rozpracuje a pak se pozastaví např. z důvodu revize. Zabírá místo. Mohlo by 

být místo určené právě pro tyto případy - pozastaveno, nepracuje se! 

 

7) Existují nějaké nevyužité stroje nebo jiného zařízení na pracovišti? (uvolnění cenného 

prostoru) 

Pokud se něco nepoužívá → přesun do skladu. Jde např. o drážkovací stroj nebo elektrický 

nahřívací stroj. Minimalizace, aby něco stálo. Právě nevyužité svařovací zdroje se odstaví na 

označené místo pro pálící soupravy.   

 

8) Existují nějaké nevyužité přípravky, nástroje nebo podobné předměty v okolí? 

Hned pryč! Dřevěné podkládky se dělí na dobré a rozbité 

 

9) Mají podlahy nějaké praskliny, vady nebo změnu úrovně? Jsou podlahy udržovány 

čisté a bez nežádoucích předmětů? 

Ano mají. Výmoly a díry jsou nebezpečné i pro samotnou chůzi. Činí pracovníkům problém. 

Ano podlahy jsou udržovány čisté. 

 

10) Jsou police a další skladovací prostory pro usnadnění označeny ukazatelem adresy? 

ANO, dohledatelnost pomocí čárového kódu (hala, sloup). 
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11) Jsou stroje udržovány čisté? Je zaveden nějaký standard čištění? 

Není žádný standard, strojům není věnována patřičná pozornost, Prozatím je to v lidech 

(někdo se pečlivě stará, jiný pracuje, dokud to funguje!) - standard stručně, krátce. 

 

12) Jak často se provádí úklid pracoviště? Je tento interval dostačující? 

Každý den na konci směny 15-20min-svoje pracoviště každý-čistota, co chybí, kontrola 

úklidu kolem sebe, vypnutí svářečky (el., plyn). 

1xtýdně 45min-generální-zametá se, podkládky, rovnání svařenců, vyprazdňují se kontejnery 

a koše. Interval je dostačující. 

 

13) Je osoba odpovědná za čistotu na pracovišti? Je čistota kontrolována? 

Každý pracovník je odpovědný za svůj pracovní prostor, předák za dílnu. Čistota je 

kontrolována předákem a také vyšším nadřízeným (zejména v pátek). 

 

Další poznámky: 

• Svářečky převáženy pomocí jeřábu z místa na místo. 

• Co se týče dohledatelnosti, je možno si na položku vytisknout čárový kód a poté 

sledovat kde se nachází. 

• Standardy by měly být vyvěšeny na viditelných místech. 

• Před začátkem práce má každý povinnost zkontrolovat kabeláž (únik plynu,…). 

• Při poruše brusky – výměna kus za kus na první hale. 

3.1 Layout pracoviště 

Prvním krokem metody 5S na svařovacím pracovišti je analýza současného stavu layoutu 

(layout znamená uspořádání pracoviště) a návrh na provedení možných zlepšení z pohledu 

vhodnějšího uspořádání pracoviště. 

3.1.1 Současný stav layoutu  

Ze současného stavu layoutu nelze vyčíst informace o konkrétnějším uspořádání pracoviště. 

Současný stav layoutu je zobrazen v příloze 1. Hlavní zakreslenou oblastí je oblast svařování 

+ montáž. Dále jsou zakresleny logistické cesty a středové koleje. Expedice není součástí 

svařovacího pracoviště. Toto zobrazení je nedostačující, protože nelze vyčíst informace jako: 

• vstup materiálu, 
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• příprava materiálu, 

• uchovávání pracovních pomůcek, nářadí, atd. 

 

3.1.2 Navrhovaný stav layoutu  

Při návrhu layoutu vycházím ze zjištění, ke kterým jsem došel pomocí dotazníku. Společně 

s mistrem jsme celé pracoviště prošli a zakreslili položky, které by měl navrhovaný layout 

obsahovat. Odhalili jsme slabá místa současného uspořádání a dali návrhy pro lepší 

uspořádání pracoviště. 

Hlavní požadavky mistra na lepší uspořádání pracoviště: 

• vytvoření 2 až 3 pracovišť na svařování malých svařenců (do 150kg), 

• vytvořit místo pro uložení právě nepotřebných svařenců (pozastaveny z důvodu revize 

nebo je stanovena priorita pro jiné svařence). 

 

Svařovací pracoviště pro malé svařence 

Požadavky na svařovací pracoviště pro malé svařence: 

• umístění ke konci haly, 

• odděleno plentami, 

• vybaveno stolem a pracovními kozami. 

 

Návrh svařovacího pracoviště musí být v souladu s normami ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601.  

Obsahem těchto norem jsou především bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů, 

projektování a přípravu pracoviště. Pro návrh svařovacího pracoviště je důležitá zejména 

kapitola 7 normy ČSN 05 0600 Svařovací pracoviště. [14,15] 

 

Místo pro uložení právě nepotřebných svařenců 

Druhým požadavkem mistra svařovacího pracoviště je vytvoření místa pro uložení právě 

nepotřebných svařenců. Toto místo by se mělo nacházet ke konci svařovacího pracoviště a 

mělo by být vyznačeno barvou na podlaze.  

 

Navrhovaný stav layoutu je zobrazen v příloze 2. V navrhovaném stavu jsou zakresleny 

stávající položky a položky navrhované mistrem (zobrazeny zeleně). Pohledem do 
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navrhované layoutu by měla být patrná organizace výroby a uspořádání svařovacího 

pracoviště. 

3.2 5S - skříň na skladování nespotřebovaných svařovacích drátů 

Důkladnějším poznáváním pracoviště a prohlížením pořízených fotografií jsem jako objekt 

pro zavedení metody 5S určil skříň na skladování nespotřebovaných svařovacích drátů. Tato 

skříň je zřízena pro přechodné uchovávání svařovacích drátů. Svářeči pracují s 8 

nejběžnějšími typy svařovacích drátů. Dráty se liší podle svařovací polohy a svařovaného 

materiálu.  

 

Současný stav 

Význam skříně je takový, že svářeči do ní ukládají dráty, které právě nepotřebují a berou si 

dráty ještě použitelné pro jejich práci.  

Nové svařovací dráty jsou k dispozici ve výdejně materiálu, kde si svářeči pro svařovací drát 

dochází v případě, že ve skříni není rozdělaný drát stejného typu. 

Svařovací dráty nejsou ve skříni systematicky uspořádány. Není tedy patřičný přehled o počtu 

svařovacích drátů a jejich typech. Dalším problémem je porušování účelu skříně ze strany 

pracovníků, kteří do skříně umisťují i dráty, které jsou již nepoužitelné (poškozená cívka) a 

měly by končit v kontejneru jako odpad. Ve skříni se objevují i nežádoucí předměty. Obrázek 

3.1 zobrazuje současný stav skříně. 
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Obr. 3.1 Současný stav skříně 

Navrhovaný stav 

Společně s oddělením kvality společnosti Huisman jsme dali dohromady seznam 8 nejběžněji 

používaných typů svařovacích drátů a zvolili nejvhodnější umístění ve skříni. Navrhované 

umístění drátů ve skříni je zobrazeno na obrázku 3.2.  

 

 

Obr. 3.2 Umístění drátů ve skříni 

Jako ukázku jsme roztřídili dráty v horní polici, viz obrázek 3.3. Graficky jsem doplnil 

popisky a oddělení jednotlivých typů drátů, které bude provedeno pomocí dřevěných desek. 
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Obr. 3.3 Navrhovaný stav horní police 

Aplikace metody 5S na tomto příkladu je vcelku jednoduchá. Ovšem přínosy jsou obrovské. 

Navrhované uspořádání s sebou nese ekonomické přínosy. Zamezí se případům, kdy 

působením okolního prostředí (teplota, vlhkost, prach,…) dochází ke ztrátám způsobeným 

znehodnocením zbytků svařovacích drátů.  

3.3 Aplikace metody 5S na vozík s nářadím 

Provedením analýzy současného stavu jsem zjistil, s čím pracovníci pracují. Všechny 

potřebné pomůcky má každý pracovník uložené ve vozíku s nářadím. Vozíky s nářadím 

nemají jednotnou podobu. Cílem aplikace 5S na tomto příkladu bude vytvořit návrh jednoho 

vzorového šuplíku. Vozík s nářadím se skládá ze 7 šuplíků. Společně s mistrem svařovacího 

pracoviště jsme nadefinovali, co by měl každý šuplík obsahovat: 

1. psací a rýsovací pomůcky, trysky, frézky, 

2. nářadí – klíče, kleště kombinačky, 

3. úhelníky, pravítka, měřící pomůcky, 

4. teploměry, pásma, hořáky, 

5. svěrky, ochranné brýle, 

6. magnety, kladiva, 

7. bruska, kabely. 
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Jako vzorový šuplík byl vybrán šuplík číslo 2. V tomto šuplíku by se mělo vyskytovat jen 

nářadí – klíče a kleště kombinačky. Současný stav šuplíku č. 2 zachycuje obr. 3.4.  

 

 

Obr. 3.4 Současný stav šuplíku č. 2 

 

3.3.1 První pilíř - roztřiďte 

Cílem třídění je oddělit potřebné položky od položek nepotřebných. K tomuto rozdělení jsem 

použil systém červených visaček. 

Obr. 3.5 Potřebné položky Obr. 3.6 Nepotřebné položky 
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Z šuplíku jsem nejprve vytáhnul všechny položky. Následovalo určení položek potřebných, 

viz obrázek 3.5. Červenou visačkou jsem označil ostatní položky, které jsou v druhém šuplíku 

nepotřebné, nadbytečné nebo uloženy na špatném místě, viz obrázek 3.6. 

Při tvorbě červených visaček jsem bral v potaz univerzálnost použití pro možné kategorie 

položek vyskytujících se na svařovacím pracovišti. Podoba červené visačky je zobrazena 

v příloze 3. Jako bližší příklad uvedu umístění červené visačky na svařovacím hořáku, viz 

obrázek 3.7. Červená visačka byla na svařovací hořák umístěna, protože hořák se vyskytuje 

na špatném místě.  

 

 

Obr. 3.7 Svařovací hořák označený červenou visačkou 

 

3.3.2 Druhý pilíř – uspořádejte 

Druhým pilířem je uspořádání. Cílem je navrhnout rozmístění předmětů v šuplíku tak, aby 

byly lehce použitelné a systematicky uspořádané. V druhém šuplíku jsou uspořádány 

předměty s ohledem na podobnou funkci použití. Návrh uspořádání šuplíku je zachycen na 

obrázku 3.8. 
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Obr. 3.8 Návrh uspořádání šuplíku 

 

3.3.3 Třetí pilíř - pročistěte 

Cílem třetího pilíře je zavést úklid do každodenních návyků tak, aby pracovní oblasti byly 

kdykoliv připraveny k užití. V dotazníku, který mi posloužil k zmapování současného stavu, 

jsem se dozvěděl, že každý pracovník vždy na konci směny provádí úklid svého pracoviště. 

Na tento úklid má každý vyhrazený čas v rozmezí 15 – 20min.  

Dle mého názoru by navrhovaný způsob uspořádání šuplíku mohl tento čas zkrátit. Za 

současného stavu je velmi pracné nejen provést úklid ve vozíku s nářadím, ale hlavně zjistit 

zda je vše úplné a v pořádku použitelné pro další činnost. Navrhovaný stav uspořádání by 

umožnil pohledem velmi rychle zjistit nedostatky a napravit je.  

Pro správné fungování třetího pilíře by bylo vhodné nastavit systém kontroly. Kontrola by 

mohla spočívat ve vizuálním zhodnocení stavu šuplíku. Především by se kontrolovala úplnost 

všech položek, dále pak výskyt nežádoucích položek a samotná čistota. Pod pojmem samotná 

čistota si lze představit, že např. plochý klíč nebo kleště kombinačky nevložím do vozíku 

s nářadím zašpiněné od oleje či jiných provozních kapalin proto, aby další použití této 

položky bylo snadné a bezpečné.  
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3.3.4 Čtvrtý pilíř – standardizujte 

Výsledkem aplikace prvních tří pilířů je standardizace. Cílem standardizace je zajistit, aby 

předchozí tři pilíře byly udržovány v plně zavedeném stavu. Ve spojení se standardizací se 

vyskytuje pojem vizuální 5S. Smyslem vizuálního 5S je schopnost na první pohled rozlišit 

normální podmínky od podmínek nenormálních. Vztáhne-li se vizuální 5S na vozík 

s nářadím, tak návrh uspořádání šuplíku (viz obr. 3.8) je v souladu se čtvrtým pilířem. 

Navrhované uspořádání pomůže na první pohled rozlišit normální podmínky od podmínek 

nenormálních. 

Cílem standardizace je také kontrolovat fungování prvních tří pilířů. Kontrolovat stav šuplíku 

s nářadím lze, ale jen v případě, že by byl znám seznam všech položek vyskytujících se 

v daném šuplíku. Tím, že jsem provedl aplikaci 5S jako ukázku pouze na jednom šuplíku, tak 

nelze dobře navrhnout kontrolu fungování. V dalších šuplících se totiž mohou vyskytovat 

položky uložené na špatném místě (patřící do druhého šuplíku). Kontrola by byla vhodná až 

po aplikaci 5S na všechny šuplíky, když by byl znám kompletní seznam všech pomůcek ve 

vozíku s nářadím. 

3.3.5 Pátý pilíř - udržujte 

Pátý pilíř je odlišný od předchozích čtyř. Výsledky posledního pátého pilíře nejsou viditelné 

a nemohou být změřeny. Udržování funguje jen na základě návyků lidí. Jediné co lze, je 

zavést podmínky podporující pilíř zachování. 

3.4 Standard čištění 5S 

Objektem pro další návrh zlepšení se stal svařovací zdroj. Každý pracovník má vlastní 

svařovací zdroj. Z dotazníku jsem zjistil, že svařovací zdroje nemají svůj jasný řád čištění. 

Pracovníci vědí, jak se mají o svařovací zdroj starat, ale chybí jednotná forma. Někteří 

pracovníci se o své svařovací zdroje starají vzorově, jiní jsou méně důslední. 

Mistr svařovacího pracoviště vznik standardu čištění 5S plně podporuje. Dle jeho požadavků 

by standard čištění měl stručně charakterizovat každodenní péči o svařovací zdroje. 

Standard čištění 5S by měl vycházet z návodu k obsluze k jednotlivým svařovacím zdrojům a 

z požadavků norem týkajících se bezpečnosti práce při svařování. 
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Obr. 3.9 Standard čištění 5S 

 

Pokusil jsem se navrhnout podobu standardu čištění 5S, viz obrázek 3.9. Jednotlivé položky 

byly stanoveny ve spolupráci s oddělením kvality a mistrem svařovacího pracoviště. Celkem 

bylo stanoveno 7 míst na svařovacím zdroji, kterým by měla být věnována pozornost. Dále 

jsou nadefinovány činnosti, které stručně charakterizují činnost čištění a také pomůcky, 

kterými má být dosažen požadovaný stav. 

Hlavním cílem standardu čištění je nastavit jednotný řád péče o svařovací zdroje. Od 

standardu čištění 5S se očekává, že pomůže ke zvýšení bezpečnosti práce při svařování a 

pomůže předejít některým typům možných poruch. Standard čištění 5S by bylo vhodné 

doplnit o grafickou pomůcku, na které jsou pomocí číselného označení zobrazeny jednotlivé 

místa na svařovacím zdroji, kterým by měla být věnována pozornost. Grafická podoba 

svařovacího zdroje je zobrazena na obrázku 3.10. 
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Svařovací zdroj SIGMA 5002 

 

Obr. 3.10 Grafická podoba svařovacího zdroje 

 

3.5 Prověrka pořádku a čistoty pracoviště 

Prověrka pořádku a čistoty pracoviště by měla sloužit ke kontrole stávajícího a navrhovaného 

stavu svařovacího pracoviště. Jednotlivá kritéria prověrky odpovídají požadavkům, které by 

mělo pracoviště splňovat. Na základě bodového vyhodnocení je možné stanovit míru plnění 

jednotlivých požadavků. Prozatím bylo stanoveno 12 položek, u kterých by se měl pořádek a 

čistota kontrolovat.  

Odpovědnost za dodržování jednotlivých kritérií nese mistr pracoviště. Prověrku by mělo 

s největší pravděpodobností provádět oddělení kvality. Navrhovaná podoba formuláře je 

zobrazena v příloze 4. 
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3.6 Kaizen zaměřený na jednotlivce 

Praktická část zaměřená na Kaizen se zabývá možností zapojení jednotlivců do procesu 

neustálého zlepšování. Kaizen zaměřený na jednotlivce je realizován formou systému 

zlepšovacích návrhů. Mým cílem je navrhnout funkční systém zlepšovacích návrhů.  

Společnost Huisman doposud nepracuje se systémem zlepšovacích návrhů. Detailnějším 

poznáním chodu svařovacího pracoviště a vůbec velkého množství procesů probíhajících ve 

společnosti Huisman, si myslím, že prostor pro neustálé zlepšování se vyskytuje téměř všude.  

Systém zlepšovacích návrhů bude dobře fungovat, pokud budou lidé dobře chápat jeho 

přínosy. Prvotním přínosem, který by lidé měli chápat je zlepšení vlastní práce. Během mého 

působení na svařovacím pracovišti jsem dobře pochopil, že vše je jen a jen o lidech. Někteří 

pracovníci u své práce uvažují, jiní méně. Například výsledkem uvažování jedinců je stroj na 

pálení průniků trubek nebo zdokonalené chlazení nástroje soustruhu. Určitě bych podobných 

drobných zlepšení na pracovištích našel mnohem více.  

3.6.1 Návrh tvorby systému zlepšovacích návrhů 

Systém zlepšovacích návrhů by měl pracovat se zlepšovacím návrhem od jeho podání, přes 

hodnocení až po evidenci všech zlepšovacích návrhů.  

3.6.2 Podání zlepšovacího návrhu 

K podání zlepšovacího návrhu by měla sloužit schránka umístěná přímo na pracovišti. 

Navrhuji umístit schránku na zlepšovací návrhy na každém pracovišti, nejlépe v blízkosti 

pracovního stolu mistra pracoviště. Mistr by měl být prvotním článkem, který by měl 

zhodnotit zlepšovací návrh. Mistr by měl důkladně pochopit návrh zlepšení tak, aby mohl 

dále tento návrh projednávat s oddělením kvality a dalšími nadřízenými. 

Formulář pro podání zlepšovacího návrhu 

Zlepšovací návrhy by měly být podávány formou formuláře pro podání zlepšovacího návrhu. 

Navrhnul jsem jednoduchou podobu tohoto formuláře, viz obrázek 3.11. 

Pracovník podávající zlepšovací návrh by měl být schopen napsat předmět zlepšení, své 

zlepšení zdůvodnit a napsat stručný popis navrhovaného zlepšení. Formulář by měl dále 

doplnit popisem současné situace a situace navrhované. Poslední fází podání zlepšovacího 

návrhu je vhození formuláře do schránky na zlepšovací návrhy. 
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Obr. 3.11 Formulář pro podání zlepšovacího návrhu 

3.6.3 Hodnocení zlepšovacího návrhu 

Za hodnocení zlepšovacího návrhu by měla být odpovědná daná osoba. Navrhuji stanovit 

odpovědnosti dle typu zlepšovacího návrhu: 

1. Finančně měřitelný zlepšovací návrh – zlepšovacím návrhem by se mělo zabývat 

oddělení kvality ve spolupráci s oddělením kompetentním ve výpočtech možných 

ekonomických přínosů.  

2. Zlepšení plošné – v případě, že přínos zlepšovacího návrhu lze plošně aplikovat na 

všechna pracoviště, pak by se zlepšovacím návrhem mělo zabývat oddělení kvality 

společně s mistry pracovišť.  

3. Zlepšení individuální – pokud zlepšovací návrh nese přínos pouze pro pracovníka, 

který návrh podává, tak o přijetí či zamítnutí rozhoduje přímý nadřízený 

Postup řízení zlepšovacích návrhů zachycuje vývojový diagram, viz příloha č. 5.  
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3.6.3.1 Motivace k podávání zlepšovacích návrhů 

Systém podávání zlepšovacích návrhů bude dobře fungovat jen v případě, že lidé budou 

vhodným způsobem motivováni k podávání zlepšovacích návrhů. Je nemožné odhadnout, co 

lidi motivuje, bez znalosti jejich hodnot. Hodnoty lidí lze zjistit prostřednictvím nepřetržité a 

otevřené komunikace. Motivování znamená uspokojování hodnot lidí. [9] 

Pohybem na svařovacím pracovišti mohu jen odhadnout hodnoty lidí a způsob, jak je vhodně 

motivovat. Vliv na hodnoty má také pracovní pozice. Vzhledem k tomu, že jsem se 

pohyboval na pracovišti, kde pracují především svářeči a zámečníci, tak jejich vnější 

motivace může spočívat v zisku finanční odměny.  

Vnější motivace je charakteristická prioritním zájmem o finance a další materiální statky. 

Projevy vnější motivace: 

• sklon ptát se, co určitá činnost nebo úkol přinesou, 

• očekávání odměny za práci navíc. 

Motivační nástroje: 

• jasné stanovení očekávaných výsledků a příslušných odměn, 

• dodržování vymezených pravidel, 

• posílení významu výkonnostního odměňování, 

• zavedení zaměstnaneckých výhod (nepeněžitých odměn). [9] 

3.6.3.2 Návrh systému odměňování formou finančních odměn 

V případě realizace zlepšovacího návrhu by měl být podavatel patřičně odměněn dle přínosu 

zlepšovacího návrhu. 

1. Finančně měřitelný zlepšovací návrh – výše odměny by mohla být vypočítána jako 

procentuální podíl z úspory. Odměna by mohla dosahovat i desetitisíců korun. 

2. Zlepšení plošné – výše odměny by mohla být v řádu tisíců korun.  

3. Zlepšení individuální – výše odměny by se mohla pohybovat v řádu stovek korun. 

3.6.4 Evidence zlepšovacích návrhů 

Důležitou součástí systému zlepšovacích návrhů je evidence. Zlepšovací návrhy by měly být 

evidovány. V podstatě jsou jen dvě možnosti evidence zlepšovacích návrhů.  
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První možností je uchovávat zlepšovací návrhy v papírové formě. V tomto případě by se 

vytvořil systém, podle kterého by návrhy byly řazeny. Například podle společného předmětu 

zlepšení.  

Druhou možností je evidovat zlepšovací návrhy v elektronické podobě. V tomto případě by 

musel někdo přepsat návrh do systému z papírové podoby.  

Nejjednodušším řešením by bylo vytvořit systém, do kterého by se návrhy vkládaly 

v elektronické podobě. Toto řešení není realizovatelné v provozu svařovacího pracoviště, 

protože každý pracovník nevyužívá pro svou práci počítač. K dispozici je jen jeden počítač 

pro celé svařovací pracoviště, který slouží pro práci s výkresovou dokumentací. 

V počátcích zavádění systému zlepšovacích návrhů by nejvhodnějším řešením byl 

navrhovaný jednoduchý papírový formulář, který by se vyplněný vhazoval do schránky 

zřízené k tomuto účelu. 
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Závěr 

Bakalářské práce se zaměřovala na využití přístupů 5S a Kaizen v prostředí společnosti 

Huisman Konstrukce s.r.o. Cílem práce bylo na základě teoretických znalostí navrhnout 

možná zlepšení na svařovacím pracovišti.  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části. První částí jsou teoretická východiska, 

druhá část ukazuje možnosti využití přístupů 5S a Kaizen na svařovacím pracovišti.  

 

V části popisující teoretická východiska jsem si objasnil podstatu japonských přístupů štíhlé 

výroby 5S a Kaizen. První část mé bakalářské práce slouží jako návod pro praktickou aplikaci 

těchto přístupů.  

 

Ve druhé části jsem se nejprve věnoval představení společnosti Huisman a analýze 

současného stavu. Analýza současného stavu provedená formou dotazníku, mi posloužila jako 

východisko pro praktické ukázky přístupů a návrhy na zlepšení pomocí těchto přístupů. 

Zaměřil jsem se na celé svařovací pracoviště a prakticky jsem ukázal, jak by mohl vypadat 

navrhovaný stav layoutu, vozíku s nářadím či standard čištění 5S na svařovacím zdroji.  

 
Tvorba bakalářské práce ve společnosti Huisman Konstrukce s.r.o. pro mne byla významnou 

životní zkušeností. Mohl jsem si vyzkoušet aplikaci teoreticky nabytých znalostí v praxi. 

Aplikací přístupů 5S a Kaizen jsem poznal, jak na první pohled jednoduché přístupy štíhlé 

výroby, je těžké v praxi implementovat. Podle mého názoru jsou hlavní překážkou lidé a 

jejich přirozený negativní postoj ke změnám.  

 

Návrhy na zlepšení provedené na svařovacím pracovišti mohou přispět k lepšímu pochopení 

smyslu přístupů štíhlé výroby a jejich hojnějšímu využití.   
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