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1 Úvod 

Při řešení hlavního cíle diplomové práce se postupovalo ve dvou dílčích etapách. První, 

je aplikace metody 5 S na vybraném pracovišti v organizaci Pars nova a.s. K tomuto účelu 

byly managementem vybrány dvě pracoviště s malými CNC a soustruhy nacházejícími se na 

obrobně. V práci je popsán postup implementace kaţdé z pěti částí této metody, jsou 

přiloţeny fotografie před a po implementaci včetně slovního popisu původního a konečného 

stavu.  

Druhou etapou je vyhodnocení samotné implementace 5 S a zhodnocení její úspěšnosti, 

popsání zjištěných problémů při jejím zavádění a kvantifikace výsledků. Následně zjištění 

pohledu a názoru zaměstnanců na aplikaci 5 S, případného zájmu o její uplatnění i na 

ostatních pracovištích, hlavní důvody nesouhlasu, nebo pohnutek k jejímu zavedení a zjištění 

hlavních důvodů nespokojenosti zaměstnanců na pracovišti.  

Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části je 

popsána filosofie KAIZEN, její vývoj, rozčlenění podle zaměření na skupiny, jednotlivce 

a management. Následně pak dílčí metody KAIZEN, jako jsou PDCA( SDCA, TQC, krouţky 

kvality a systém zlepšovacích návrhů, muda, vizuální management pracoviště, Policy 

Deployment a především metoda 5 S, která je popsána nejpodrobněji 

Druhá, praktická část je rozdělena do dvou témat. První, je aplikace metody 5 S, druhé 

téma se zabývá vyhodnocením aplikace 5 S a zhodnocením přínosů pro organizaci. 

V prvním tématu praktické části, je popsán samotný postup zavádění 5 S v organizaci 

Pars nova a.s. Jsou v něm postupně popsány jednotlivé pilíře 5 S, tak jak byly ve skutečnosti 

aplikovány, včetně nástrojů, které k jejich aplikaci byly pouţity. Praktická část obsahuje také 

fotodokumentaci dílčích postupů, počátečního a konečného stavu, včetně přiloţených 

hodnotících formulářů a dokumentů. 

Druhé téma praktické části je věnováno vyhodnocení změn, k nimţ došlo v důsledku 

aplikace metody 5 S. Věnuje se taktéţ popisu a kvantifikaci přínosů této metody, zjištění 

hlavních nedostatků a problémů, díky kterým nemohla být metoda stoprocentně aplikována 

a kvantifikována. Zhodnocení výsledků proběhlo mimo jiné pomocí dotazníkové metody, 

pomocí níţ byly zjištěny hlavní důvody odporu proti zavedení 5 S, postoje jednotlivých 

zaměstnanců a managerů z různých výrobních oblastí k této metodě. Z dotazníkové metody 

byly také zjištěny hlavní nedostatky a důvody nespokojenosti zaměstnanců s jejich pracovní 

činností a prostředím, které pomohou managementu organizace Pars nova a.s. ke zlepšení 

pracovního prostředí a spokojenosti zaměstnanců. 
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Na základě zjištěných informací jsou v závěru této práce uvedeny doporučení, která 

pomohou organizaci Pars nova a.s. k zlepšení současného stavu i zavedení jiných metod 

z filozofie KAIZEN, které pomohou uspořit čas, peníze, zlepšit konkurenceschopnost 

organizace, kvalitu výrobků a pracovní prostředí.  
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2 Filozofie Kaizen 

Pojem KAIZEN podle Imaie (2004) není sloţité vysvětlit, podstatou KAIZEN je 

neustálé zdokonalování a zlepšování, které se týká nejen výroby a výrobních pracovníků, 

ale také všech manaţerských úrovní. Slovo KAIZEN pochází z japonských slov KAI 

znamenající změnu a ZEN znamenající dobrý. Filosofie KAIZEN předpokládá neustálé 

zlepšování, jak v pracovním, společenském, tak i domácím prostředí. KAIZEN zahrnuje 

také většinu předních japonských manaţerských praktik, jako jsou: produktivita práce, 

absolutní kontrola kvality, krouţky kontroly kvality, nebo také pracovní vztahy. KAIZEN 

je tedy jakýmsi střešním pojmem, pod který lze zahrnout většinu japonských praktik, které 

v poslední době nabývají na svém významu a důleţitosti.  

 

Tab. 2.1. Činnosti – praktiky, které zastřešuje pojem KAIZEN 

KAIZEN 
- Orientace na zákazníky 

- Absolutní kontrola kvality 

- Robotika 

- Krouţky kontroly kvality 

- Systém zlepšovacích návrhů 

- Automatizace 

- Disciplína na pracovišti 

- Absolutní údrţba výrobních       

prostředků 

- Kamban 

- Zdokonalování kvality 

- „Právě včas“ 

- Ţádné kazové zboţí 

- Aktivity malých skupin 

- Dobré vztahy management – zam. 

- Zvyšování produktivity 

- Vývoj nových produktů 

 

Zdroj: Imai (2004, str. 24) 

 

KAIZEN je klíčem k japonskému hospodářskému úspěchu a konkurenceschopnosti, 

jelikoţ znamená zdokonalení. KAIZEN je jedno z nejvíce pouţívaných slov nejen 

v japonských podnicích, ale i médiích, projevů politiků, státních prohlášení 

a diplomatických vztahů.  Pojem KAIZEN je hluboce zakořeněn v povědomí manaţerů 

a zaměstnanců tak, ţe si to tito lidé ani většinou neuvědomují. 

Další velký rozdíl oproti západním manaţerským přístupům je, ţe KAIZEN klade 

důraz na výrobní proces a k systému řízení, který podporuje a uznává vynaloţené lidské 

úsilí zaměřené na zdokonalování výrobních procesů. Oproti západním praktikám, které 
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hodnotí výkon zaměstnance především na základě výsledků a ne na vynaloţeném úsilí 

a snaze. 
1
 

V dnešním vysoce konkurenčním prostředí a v době odeznívání světové krize a čase 

krize Evropské unie začíná být pojem KAIZEN stále častěji skloňován. Jelikoţ zavádění 

nových technologií je značně nákladné a málo podniků má v této době přebytečné peníze 

potřebné pro zavedení nové technologie. A právě proto je lepší zavést „pouze“ nový 

manaţerský postup, který stojí řádově méně a jeho účinky jsou někdy mnohem výraznější 

a prospěšnější pro podnik. Slovo pouze je v uvozovkách, jelikoţ by si někdo mohl 

vysvětlit, ţe nový manaţerský postup je nějaká zanedbatelná změna, ale je to celý soubor 

pravidel a postupů jak dosahovat lepších výsledků, které mohou být výraznější neţ-li při 

zavedení nové technologie. 

KAIZEN můţe být rozdělen do tří segmentů, podle sloţitosti, úrovně dosaţeného 

zlepšení a skupiny lidí v podniku, které se týká.  

 

Tab. 2.2. Segmenty KAIZEN 

 KAIZEN zaměřený 

na management 

KAIZEN zaměřený 

na skupiny 

KAIZEN zaměřený 

na jednotlivce 

Nástroje Sedm statistických 

nástrojů. 

Profesionální 

dovednosti. 

Sedm statistických 

nástrojů. 

Zdravý rozum. 

Sedm statistických 

nástrojů. 

Zahrnuje Manaţery a 

odborníky. 

Členy krouţků 

kontroly kvality. 

Kaţdého 

Cíl Zaměření na 

systémy a postupy 

V rámci stejného 

pracoviště.  

V rámci vlastních 

povinností. 

Období Po celou dobu 

projektu. 

Čtyři aţ pět měsíců 

na dokončení. 

Kdykoli. 

Dosaţené cíle Jakýkoli počet, pro 

který se 

management 

rozhodne. 

 

Dva aţ tři ročně. Mnoho. 

                                                
1 Imai, (2004) 
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Systém podpory Projekční týmy. Skupinové činnosti. 

Krouţky kvality.  

Systém zlepšovacích 

návrhů. 

Systémy 

zlepšovacích návrhů. 

Náklady na realizaci Realizace rozhodnutí 

někdy vyţaduje 

malou investici. 

Většinou 

nenákladné. 

Nenákladné. 

Výsledek Nové zlepšení systému 

a zařízení. 

Zlepšení pracovního 

postupu.  

Revize standardu. 

Zlepšení na místě. 

Získané výhody Zlepšení 
manaţerských 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. 

Zdroj: Imai (2004, str. 24) 

S pojmem KAIZEN také úzce souvisí pojem GEMBA, který je potřeba objasnit. 

Toto slovo v japonštině znamená opravdové místo kde se skutečně něco děje, kde probíhají 

všechny aktivity přidávající hodnotu a uspokojující zákazníky. V češtině toto místo 

můţeme nazývat provoz, výroba nebo pracoviště. Oba dva pojmy, GEMBA a KAIZEN 

jsou v japonském průmyslu velice populární. Joop Bokern, který byl jako jeden z prvních 

evropských poradců zabývajících se KAIZEN měl jednoduché pravidlo, podle něhoţ 

se rozhodoval, zdali je společnost, kterou navštívil dobrá či ne. Pokud v rozhovoru 

s ředitelem japonské společnosti uslyšel v prvních pěti minutách slovo KAIZEN 

a v dalších pěti slovo GEMBA věděl, ţe jde o kvalitní společnost. Z tohoto příkladu jde 

vidět, ţe oba pojmy jsou dobrým manaţerům blízké.
2
 

2.1 Historie 

Jak jiţ bylo zmíněno, KAIZEN pochází z Japonska, kde je také hluboce zakořeněn. 

Tato strategie vznikla jiţ v 50. letech dvacátého století před obdobím ropné krize v 70. letech. 

A právě v období ropné krize se ukázaly všechny přednosti strategie KAIZEN. Protoţe tato 

krize naprosto změnila mezinárodní podnikatelské prostředí a musely být také změněny 

inovační strategie, kterým se daří v rychle se rozšiřujících trzích, při dostatku levných zdrojů, 

                                                
2 Imai, (2005) 

Pokračování tabulky 2.2. Segmenty KAIZEN 
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spotřebitelích zaměřujících se spíše na kvantitu neţli kvalitu a také postoje managementu, 

který je zaměřen na zvyšování objemu prodeje, neţ na sniţování nákladů. Ale právě ropná 

krize ze 70. byla naprostým opakem. Vzrostly prudce ceny energií, materiálu a také 

pracovních sil. Kapacita výrobních zařízení byla nadbytečná, trhy byly jiţ nasyceny, nebo 

na nich vládly ostré konkurenční boje. Spotřebitelé změnili své hodnoty a začali klást větší 

nároky na kvalitu oproti kvantitě. Byla potřeba zavádět rychleji nové produkty a také sniţovat 

hranice rentability. 

A právě na tyto změny bylo potřeba zareagovat, a to se nejlépe povedlo Japonsku, 

jelikoţ jiţ 20 let měli tamní manaţeři v povědomí pojem KAIZEN, který vznikl po druhé 

světové válce, jelikoţ bylo Japonsko zbídačené a muselo vybudovat od základu celou svou 

ekonomiku. Bylo velice těţké pouhé udrţení se na trhu. Japonsko navštívili američtí 

odborníci J. M. Juran a W. E. Deming, kteří prezentovali nástroje a metody, pomocí nichţ lze 

dosáhnout zdokonalení kontroly a zlepšení kvality. 

Po této sérii přednášek se v Japonsku začíná nahlíţet na kvalitu z celkového 

manaţerského pohledu a začíná se rychle rozšiřovat filosofie kontroly kvality. Někteří 

zaměstnanci dokonce dobrovolně provádí činnosti vedoucí ke zlepšení kontroly kvality. 

Především činnosti týkající se bezpečnosti práce, nákladů a produktivity práce. Z kontroly 

kvality se později stává manaţerský nástroj, který se týká všech lidí v podniku. Tento nástroj 

se nazývá TQC (Total Quality Control), který směřuje ke skutečné strategii KAIZEN.  

 Nyní uvedu několik dílčích částí filosofie KAIZEN. Kaţdou z těchto součástí 

se pokusím charakterizovat a také vystihnout jejich hlavní pojmy, podstatu, přínosy pro 

organizaci a také moţná rizika při jejím zavádění.
3
 
4
 

2.2 KAIZEN zaměřený na management 

Je jedním ze tří pilířů KAIZEN. Tento pilíř je klíčový, jelikoţ koncentruje nejdůleţitější 

strategická témata a je zdrojem hybné síly, pomocí níţ podnik dosáhne pokroku a zvýšení 

morálky.  

Protoţe se KAIZEN týká v podniku kaţdého, musí nejen zaměstnanci, ale také 

manaţeři usilovat o zlepšení své vlastní práce. Například japonští manaţeři věnují alespoň 

50% svého času aktivitám souvisejícím se zlepšováním a zdokonalováním. Jelikoţ projekty 

KAIZEN vyţadují kvalitní znalosti v oblasti řešení problémů, a také technickou odbornost.  

                                                
3 Imai, (2005) 
4 http://www.buzzle.com/articles/history-of-kaizen.html, 2013 
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KAIZEN týkající se managementu má taktéţ formu skupinového přístupu, jako jsou 

týmy KAIZEN, projekční týmy a týmy pro specifické úkoly. Tyto skupiny nelze ztotoţňovat 

s krouţky kvality, jelikoţ se skládají z manaţerů a zaměstnanců a jejich činnost 

je povaţována za nedílnou součást manaţerských povinností. 

2.3 KAIZEN zaměřený na jednotlivce 

Představuje velké mnoţství moţností zlepšení jednotlivců. Hlavním bodem KAIZEN 

zaměřeného na jednotlivce je, aby u něj byl vytvořen pozitivní vztah ke změnám 

a zdokonalování své vlastní práce. Například změna pozice dělníka u stroje. Jelikoţ sedící 

zaměstnanec můţe jen stěţí obsluhovat nějaké další zařízení. Proto uţ jen to, ţe bude stroj 

obsluhovat ve stoje a tím vznikající moţnost obsluhy dalšího zařízení, je povaţováno za 

zlepšení. KAIZEN zaměřený na jednotlivce je povaţován za prostředek k dosaţení zvýšení 

pracovní morálky. Nemusí se vţdy jednat jen o okamţitou ekonomickou efektivitu všech 

zlepšovacích návrhů. Díky různým návrhům na zlepšení si jednotlivci získávají pozornost 

a uznání managementu, coţ vede k jejich další motivaci a následnému přemýšlení jak dělat 

svou práci ještě o trochu lépe. 
5
 

2.4 KAIZEN zaměřený na skupiny 

Skupinový přístup KAIZEN představují především krouţky kontroly kvality 

a kolektivní činnosti vyuţívající k řešení problémů statistické nástroje. U skupin musí také 

neustále probíhat tzv. cyklus PDCA (podrobněji bude tento postup vysvětlen v kapitole 

2.5 PDCA / SDCA) a to je nejen identifikace problémů, ale taktéţ konkrétních příčin. 

Následně analýza příčin, vyzkoušení a zavedení protiopatření. Poslední krok je zavedení 

nového postupu nebo standardu.
6
 

Neustálý průběh znamená, ţe členové krouţků kontroly kvality se ustavičně musí 

účastnit procesů řešení problémů a rozhodování. Takţe cyklus PDCA má v druhé fázi 

„Udělej“ další vlastní cyklus PDCA viz. obrázek 2.3.1. 

 

 

 

 

                                                
5 Imai, (2005) 
6 Hamel, (2010) 
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Obr.: 2.3.1. Cyklus PDCA uvnitř části cyklu „UDĚLEJ“ 

  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Zdroj: Imai (2004, str. 107) 

 

Činnost skupin krouţků kontroly kvality se zaměřuje na problémy, týkajících se 

konkrétních pracovišť. Často je tato skupinová činnost jen krátkodobou záleţitostí a po 

vyřešení problému se krouţek rozpadá. Skupinky by měly být podporovány managementem, 

k čemuţ je nutné, aby management rozuměl roli zaměstnanců ve strategii KAIZEN. 

2.5 PDCA / SDCA 

Cyklus PDCA nebo také Demingovo kolo pojmenované podle svého autora 

Dr. J. Edwarda Deminga je praktický nástroj k provádění soustavného zlepšování na 

pracovišti. Zkratka PDCA vyjadřuje Plan (plánuj), Do (udělej), Check (zkontroluj), Akt 

(proveď). Demingův kruh poskytuje jak koncepční, tak i praktický rámec při provádění 

KAIZEN aktivit. Podstata neustálého zlepšování spočívá v zapojení zaměstnanců, coţ nastane 

kdyţ, je jim umoţněno zlepšit proces, výrobek nebo sluţby, za pomocí aplikace jejich 

tvůrčích schopností na jejich pracovních činnostech a problémech. 

První fáze cyklu PDCA začíná analýzou stávající situace, shromáţdění údajů 

relevantních k formulaci plánu zlepšení a vývoj moţností zlepšení. Po dokončení první fáze 

následuje realizace. Následně kontrola, zdali proces, metoda nebo zlepšení funguje tak jak 

má, zda bylo dosaţeno předpokládaných zlepšení. V případě úspěšné kontroly 

ZKONTROLUJ 

- Check 

PLÁNUJ  

- Plan 

UDĚLEJ 

- Do 

USKUTEČNI 

- Action 
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a odpovídajících výsledků je potřeba pouţité metody standardizovat, coţ zajistí jejich 

kontinuální pouţívání a udrţitelnou výslednou kvalitu.
7
 

 

Obr.:  2.11.1 Cyklus PDCA s vyobrazením standardizace 

 

 

Zdroj: http://totalqualitymanagement.wordpress.com/2009/02/25/deming-cycle-the-wheel-of-continuous-

improvement/, 2012 

Na obrázku 2.11.1 lze vidět funkci standardizace procesu PDCA. Obrazně řečeno 

standardizace v tomto procesu působí jako jakási brzda, která zajistí, ţe kaţdý úspěšný cyklus 

změn bude kontinuálně pouţíván na poţadované úrovni. 

Původní Demingovo kolo bylo zaloţeno na rozdělení práce mezi vedoucí pracovníky, 

inspektory a dělníky. Avšak po aplikaci tohoto konceptu v Japonsku bylo zjištěno, ţe 

takovéto pouţití je nedostačující, a proto byla zavedena nová koncepce. Ve které znamená 

„plánuj“ naplánování a zlepšení stávajících postupů pomocí vyuţití statistických nástrojů. 

Jako je sedm nástrojů kontroly kvality: 

  1. Paretovy diagramy,  

  2. diagramy příčin a následků, 

  3. histogramy, 

  4. regulační diagramy, 

  5. bodové korelační diagramy 

  6. grafy, 

  7. kontrolní listy.    

„Udělej“ pak znamená realizaci tohoto plánu, „zkontroluj“ obsahuje přesvědčení se 

o tom, zda-li se dostavila poţadovaná zlepšení a „uskutečni“ zahrnuje zabránění návratu 

                                                
7 Hamel (2010) 
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prvotních nedostatků, včetně standardizace. Cyklus PDCA neustále rotuje, jakmile je 

dosáhnuto zlepšení, standardizuje se a stane se z něj zdroj nových plánů na další zlepšení. 

Při cyklu PDCA je proces KAIZEN prováděn v maximální moţné míře. 

Cyklus PDCA je proces, s jehoţ pomocí jsou zaváděny nové standardy proto, aby 

mohly být upravovány a nahrazovány standardy novými, samozřejmě lepšími. Na standardy 

existují dva hlavní pohledy, západní a japonský. Západní cyklus se nazývá PDCF, protoţe 

místo „Uskutečni“, ve většině podniků vznikají konflikty a následným rychlým řešením 

těchto konfliktů je propouštění zaměstnanců nebo managerů. Západní cyklus tedy vyměnil 

činnost „uskutečni“ za „konflikt“ a případné „propouštěj“. Západní cyklus PDCF je 

znázorněn v obrázku č. 2.11.2 

 

Obr. 2.11.2 Západní cyklus PDCF 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Imai (2004, str. 77) 

Západní cyklus je také více chápán jako statický, jelikoţ vnímá standardy jako fixní 

cíle. Oproti japonskému vnímání, které standardy vnímá jako startovací bod, od něhoţ 

se bude odvíjet úsilí o další zlepšení. 

S cyklem PDCA, který je stěţejní nástroj k dosaţení změn k lepšímu a zajištění 

udrţitelnosti, souvisí také proces stabilizace tzv. SDCA. Kde je činnost „plánuj“ nahrazena 

„standardizací“. Po správném zavedení cyklu SDCA, můţeme přejít k vylepšení současných 

standardů pomocí cyklu PDCA. Tyto dva cykly by měly stále pracovat současně. Kaţdý 

pracovní proces je potřeba nejprve ustálit, tedy stabilizovat, aby bylo nadále moţné vycházet 

z určitého přesného stavu a tento stav mohl být zlepšen pomocí cyklu PDCA. Funkce cyklů 

PLÁNUJ  

- Plan 

ZKONTROLUJ 

- Check 

UDĚLEJ 

- Do 

KONFLIKT 

- Fight 

PROPOUŠTĚJ 

- Fire 
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PDCA a SDCA znázorňuje obrázek č. 2.11.3, kde zlepšení určitého cyklu znamená posun po 

vertikální ose a stabilizace posun po horizontální ose. 

 

Obr.: 2.11.3 Znázornění součinnosti cyklů PDCA a SDCA 

 

Zdroj: http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/4370030201001.png, 2012 

 

Důleţitým předpokladem pro aplikaci dvou výše zmíněných cyklů je kontrola 

dosaţených výsledků a především uvědomění a přiznání chyb, kterých se zaměstnanci nebo 

manaţeři ve zlepšovacím průběhu dopustili. Jen kdyţ kaţdý bez ohledu na funkci či pozici 

otevřeně přizná chyby, omyly kterých se dopustil a příště se snaţí o zlepšení svého výkonu, 

můţe být tato koncepce součástí strategie KAIZEN.
8
 

2.6 Totální řízení kvality - TQC 

Neboli Total Quality Control je jedna z mnoha součástí filosofie KAIZEN. Z prvního 

pohledu se můţe zdát, ţe tato metoda se týká pouze úzce vymezené kontroly kvality či jakosti 

výrobků. Například je nesprávně spojována s inspekcí jiţ dokončených výrobků. Avšak 

absolutní kontrola kvality se neustále vyvíjí, prochází změnami a zlepšeními. 

TQC se nejčastěji zabývá 8 následujícími oblastmi:  

1. záruka kvality či jakosti, 

2. sniţování nákladů, 

3. plnění výrobních kvót, 

4. plnění plánu dodávek, 

5. bezpečnost práce, 

                                                
8 http://totalqualitymanagement.wordpress.com/2009/02/25/deming-cycle-the-wheel-of-continuous-

improvement/, (2013) 
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6. vývoj nových produktů, 

7. zvýšení produktivity, 

8. řízení dodavatelů. 

Tyto výše uvedené oblasti jsou nejpouţívanější, ale můţe k nim také přibýt prodej, marketing, 

různé sluţby, organizační vývoj a realizace plánů.  

 Jeden z největších omylů, kterého se management neznalý této metodiky dopouští, je 

představa, ţe TQC se týká jen a pouze kvality výrobků. Nicméně opak je pravdou, hlavním 

a nejvyšším zájmem této metody je kvalita lidí. Protoţe právě firma, která dokáţe zabudovat 

kvalitu do chování svých zaměstnanců je na správné cestě k produkci kvalitních výrobků. 

Pouze jsou-li lidské zdroje přesně na svém místě, můţe firma uvaţovat o dalších aspektech 

podnikání, jakou jsou stroje, výrobní zařízení, informace, znalosti a know-how. 

 TQC by se dala vyjádřit jako soustavný a statistický přístup, pomocí něhoţ řeší podnik 

problémy a dosahuje KAIZEN. Tato metoda vyţaduje statistickou aplikaci koncepcí kontroly 

kvality a vyuţití analýzy statistických dat. Situace a problémy řešené touto metodou by měly 

být co nejvíce kvantifikovány, tím se u lidí pracujících s TQC vytvoří zvyk pracovat 

s tvrdými daty, čímţ se eliminuje řešení problémů na základě pocitů a domněnek. Při řešení 

problému se opakovaně vracíme ke zdroji, abychom shromáţdili co nejvíce dat. 

Postup, u kterého kontrolujeme výsledky, nikoli pomocí výsledků, můţeme označit jako 

přístup zaměřený na proces. Nelze hodnotit proces a zaměstnance pouze podle výsledků, 

management by měl sledovat, jaké kroky byly podniknuty a následně ve spolupráci se 

zaměstnanci vyvářet opatření pro zlepšení.
9
 
10

 
11

 

2.7 Krouţky kvality a systém zlepšovacích návrhů 

V naprosté většině organizací vyuţívajících systém KAIZEN je velká snaha 

zainteresovat zaměstnance do tohoto systému. A právě pomocí systému zlepšovacích návrhů, 

který je nedílnou součástí systému řízení. Podle počtu podaných zlepšovacích návrhů lze 

částečně také hodnotit práci mistrů v organizaci.  

Ve většině japonských společností vyuţívající KAIZEN funguje TQM a systém 

zlepšovacích návrhů společně. Krouţky kvality je systém zlepšovacích návrhů, jehoţ cílem je 

dosahování vyšší kvality a různých zlepšení. Hlavním znakem je podávání velkého počtu 

zlepšovacích návrhů ze strany zaměstnanců. Manaţeři tyto podněty vyhodnocují 

                                                
9 Frehr, (1995) 
10 Imai, (2005) 
11 Frehr, (1995) 
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a zapracovávají je do celkové strategie KAIZEN. Na základě předem stanovených kritérií 

probíhá také následné odměnění těch zaměstnanců, kteří přišli s nejlepším zlepšením. Vedení 

podniku tak projevuje zaměstnancům uznání za jejich zájem, a také tímto motivuje ostatní 

zaměstnance, protoţe právě příští oceněné zlepšení můţe být jejich. Souhrn zlepšovacích 

návrhů je uveden na nástěnkách pracovišť, coţ je další motiv k povzbuzení soutěţivosti mezi 

odděleními a zaměstnanci. 

Krouţky kvality jsou neformální dobrovolné skupinky zaměstnanců provádějící 

specifické úkoly na pracovišti. V závislosti na cílech krouţků kvality mohou mít jimi 

vykonávané úkony mnoho podob. Mezi dva nejpopulárnější směry patří absolutní kontrola 

kvality a aktivity malých skupin.  

 Definice krouţků kvality podle svazu JUSE (Svaz japonských vědců a techniků 

usilující o koordinaci a rozšíření celostátního hnutí krouţků kvality). Jak tvrdí Imai 

(2005, s. 113) „Jde o skupinku zaměstnanců, provádějící na svém pracovišti činnosti na poli 

kontroly kvality, malá skupina, provádějící svou činnosti kontinuálně jako součást 

celopodnikového programu kontroly kvality, sebezdokonalování, vzájemného rozhodování, 

kontroly toků a zlepšování a zdokonalování všeho na pracovišti.“ Účastí v krouţcích kvality 

získávají zaměstnanci cenné zkušenosti v oblasti organizačních vztahů, komunikaci 

a společného řešení problémů, včetně sdílení výsledků s ostatními.
12

  

2.8 Plýtvání - muda 

Pojem muda pochází z japonštiny, je to jeden z dalších důleţitých pojmů systému 

KAIZEN. Pojem muda je pouţíván v systémech řízení a označuje všechny typy plýtvání 

a ztrát, které zapříčiňují sniţovaní efektivnosti či ekonomičnost podniku.
13

 

V podniku existují dvě skupiny procesů. První skupina jsou takové, které předávají 

produktu nějakou přidanou hodnotu, přinášejí zákazníkovi uţitnou hodnotu, za kterou je 

zákazník ochoten zaplatit. Druhou skupinu tvoří ty procesy, které produktu ţádnou hodnotu 

nepřidávají a organizaci nepřináší ţádný uţitek. Mohou to být nařízení zákonem, či procesy 

které jsou zbytečné. Pojem muda označuje tyto všechny činnosti, procesy, úkony, které 

nepřidávají výrobku ţádnou přidanou hodnotu a přímo či nepřímo spotřebovávají zdroje. Na 

první pohled není plýtvání patrné, jelikoţ je součástí nějaké kaţdodenní činnosti, proto je 

                                                
12 Mauer, (2005) 
13

 http://fpi.i2m.cz/muda, (2013) 
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potřeba všechny činnosti důkladně analyzovat, aby bylo plýtvání odhaleno. A právě strategie 

KAIZEN se snaţí veškeré činnosti muda odstraňovat.
14

 
15

 
16

 

Ve výrobní organizaci se nejčastěji rozlišuje muda do sedmi základních kategorií: 

1. Přemisťování (Transport) - doprava je nezbytnou součástí kaţdé výroby. Ať uţ jde o 

dopravu vnitropodnikovou (např. přeprava vysokozdviţnými vozíky, dopravní pásy), nebo 

dopravu materiálu a odvoz výrobků. Optimálním stavem by bylo zachování pouze dopravy 

materiálu do podniku a následný odvoz jiţ hotových výrobků. Ovšem tohoto optimálního 

stavu lze jen velice těţko dosáhnout, jelikoţ většinou je výrobní proces v organizaci rozdělen 

na různá oddělení, mezi kterými je potřeba zajistit vnitropodnikovou dopravu (např. sklad 

materiálu, lakovna, obrobna, sklad hotových výrobků, apod.).  

2. Nadbytečné zásoby (Inventory) – tento druh plýtvání je jedním z nejrozšířenějších. 

Týká se skladování nedokončených výrobků, náhradních dílů, materiálu, hotových výrobků, 

apod. Skladování těchto poloţek vyvolává další následné plýtvání, například na jejich 

přemisťování a udrţování. Navíc při udrţování vysokých nepotřebných zásob se můţe podnik 

dostat do problémů s vlastní likviditou, protoţe zásoby váţí finanční prostředky, který by 

mohly být pouţity na jiné účely.  

3. Nadvýroba (Over-production) – týká se produkce většího mnoţství výrobků, neţ je 

podnik schopen prodat. Následně musí být tyto výrobky uskladněny, čímţ vznikají náklady na 

skladování a administrativní náklady. Nadvýroba vzniká převáţně za účelem vyššího vyuţití 

výrobních kapacit nebo za účelem výroby většího mnoţství výrobků, aby se předešlo 

v případě výpadku výroby nedostatku hotových kusů. Management musí zhodnotit, zdali je 

lepší přijmout riziko a finanční náklady spojené s nedostatkem výrobků v případě výpadku 

výroby nebo dodatečné finanční náklady spojené s nadvýrobou.     

4. Nadbytečné zpracování (Over-processing) – můţe nastat při nesprávném 

technologickém procesu. Na výrobku mohou být prováděny úpravy, které mu z pohledu 

zákazníka nepřidávají uţitnou hodnotu. Muda můţe být také zpracování výrobku 

neoptimálním způsobem, v důsledku pouţití nevhodné technologie, či nedostatečných 

znalostí zaměstnance. Muda týkající se nadbytečného zpracování se dá obvykle odstranit 

pouţitím zdravého rozumu, není potřeba ţádných sloţitých metod.  

                                                
14 

Vytlačil, (1999) 
15

 Jirásek, (1998) 
16

 https://managementmania.com/cs/plytvani, (2013) 
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5. Opravy a zmetky (Defects) – vzniká při nekvalitním nebo nesprávném opracování 

daného výrobku. Při výrobě zmetků vzniká několik druhů plýtvání. Je to práce zaměstnance 

nebo stroje, který produkt vyrobil, dále jsou to samotné náklady na materiál, ze kterého je 

výrobek vyroben a v neposlední řadě je to cena energií a pomocných prostředků. Navíc také 

hrozí riziko, ţe špatně opracované výrobky poškodí výrobní zařízení nebo poškodí pověst 

podniku, kdyţ se dostanou aţ k zákazníkovi. Při správném pouţití systému KAIZEN se dá 

zmetkovitost výroby zmenšit aţ na hranici nuly.  

6. Čekání (Waiting) – v případě jakéhokoli čekání, které znemoţňuje další pokračování 

ve výrobním procesu. Můţe vznikat v důsledku poruchy stroje, nedostatku materiálu, 

nedostatečný výkon předchozího stupně výroby nebo nadměrná byrokracie. Plýtvání 

z důvodu čekání je jeden z nejlépe identifikovatelných druhů muda. Můţe být představováno 

z prvního pohledu nepatrným časovým prostojem v řádu vteřin, ale v konečném mnoţství 

i takovýto malý prostoj můţe znamenat vysoké finanční ztráty. 

7. Pohyb (Motion) – jen několik pohybů ze všech pracovníkem vykonávaných, přidává 

hodnotu konečnému produktu, proto je důleţité identifikovat a následně eliminovat všechny 

pohyby zaměstnanců nepřidávající hodnotu výrobku. Eliminování lze provést různými 

pomůckami, úpravami pracoviště, apod. Muda pohyby mohou být např. přinesení materiálu 

ze skladu, otáčení se dělníka o 180°, aby si podal potřebný předmět.
17

 
18

 

Výše zmíněné druhy plýtvání se často prolínají, takţe nejde zcela přesně rozlišit 

hranice, kde začíná nebo končí jeden druh plýtvání a kde druhý. Tato vzájemná provázanost 

však vede k tomu, ţe kdyţ omezíme plýtvání v jedné oblasti, vede to také k omezení plýtvání 

i v dalších oblastech. 

Muda můţe být také rozdělena z pohledu, zda jde toto plýtvání odstranit, zastavit 

okamţitě nebo je nutné počkat, aţ je proces dokončen.  

První typ muda lze eliminovat uvědoměním si, ţe prováděná činnost nepřidává ţádnou 

přidanou hodnotu a lze ji okamţitě eliminovat.  

U druhého typu je to sloţitější, jelikoţ před ukončením, musí být činnosti vţdy 

dokončeny. Nelze je ukončit okamţitě. Například: různé kontroly, inspekce, papírování. 

Nikdy nelze eliminovat naprosto všechny druhy plýtvání, ale cílem kaţdého podniku 

uplatňující KAIZEN by měla být snaha sníţení muda na nejniţší moţnou úroveň.
19

 
20

 

                                                
17 http://trilogiq.cz/filosofie-stihle-vyroby/7-druhu-plytvani-muda/, (2013) 
18 http://www.volko.cz/co-je-to-muda, (2013) 
19 http://www.systems2win.com/lk/lean/7wastes.htm, (2013) 
20 Tománek, (2001) 
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2.9 Vizuální management pracoviště  

Je metoda, jeţ vyuţívá vizuální řídící prvky, které umoţní kaţdému zaměstnanci, aby 

byl schopen okamţitě rozpoznat normu a odchylku od této normy. Vizuální management 

zajišťuje, aby měli zaměstnanci k dispozici potřebné informace a mohli se podle nich 

efektivně rozhodovat. Vizuální management také zajišťuje udrţování čistého 

a organizovaného pracoviště.  Hlavními cíly jsou:  

  1. motivovat, 

  2. řídit, 

  3. porovnávat 

  4. učit, 

  5. informovat.   

Efektivní aplikace vizuálního managementu je moţná jen v souvislosti se zavedením 

systému 5S který je podrobněji vysvětlen v kapitole 2.5. 

Ze správného fungování vizuálního managementu vyplývá pro podnik vícero výhod: 

1. Zlepšení pruţnosti servisních pracovišť, coţ rozšiřuje a zlepšuje jejich 

autonomii, vztah k prostředkům, pracovnímu prostředí a mezilidskou komunikaci. 

2. Vyšší efektivnost procesů v podniku, díky lepšímu vedení týmu a technické 

asistence. Vyšší efektivnost je také dosaţena pomocí odstranění některých 

zprostředkovatelských funkcí kontrolního personálu. 

3. Rychlejší řešení problémů na pracovišti. Pomocí větší podnikové integrace, 

posílení soudrţnosti týmu, zlepšení dialogu mezi operačními středisky a budování 

firemní kultury. 
21

 
22

 

2.10 Fraktální řetězení cílů - Policy deployment  

Je proces, který zajišťuje, aby cíle společnosti byly účinně rozprostřeny po celé 

organizaci. Coţ znamená, ţe cíle organizace budou rozloţeny do menších dílčích cílů na cíle 

jednotlivých pracovišť, týmů a samostatných cílů jednotlivých zaměstnanců. Rozdělení cílů 

na dílčí cíle niţších úrovní řízení umoţňuje přesně identifikovat potřebné změny, cesty 

k uskutečnění těchto cílů a v konečném důsledku dosaţení synergického efektu na všech 

                                                
21 Košturiak, (2006) 
22

 http://e-api.cz/article/69650.vizualni-management/, (2013) 
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úrovních. Díky tomuto rozdělení zle identifikovat přispění jednotlivých dílčích skupin ke 

skupinovému cílu. 

Aby bylo moţné plně uplatnit policy deplyment, je potřeba realizovat 

následujících 5 částí: 

1. Podnikatelský plán nesmí být tvořen pouze profitabilitou a ROI, ale musí být rozšířen 

o kvalitativní a produktivní cíle. 

2. Cíle by měly být rozděleny na všech organizačních úrovních. Určeny potřebné zdroje 

a odpovědné osoby k těmto cílům. Rozdělení cílů je potřeba prokonzultovat, aby nedocházelo 

k ţádným nejasnostem, kaţdá odpovědná osoba musí být s cíly obeznámena a porozumět jim.  

3. Vyvinutí potřebných opatření, aby bylo moţné stanovených cílů dosáhnout. 

4. Management musí pravidelně hodnotit postupování skupin a zaměstnanců k naplnění 

cíle. 

5. Upravení systému odměn, aby podporoval kvalitativní a produktivní cíle.
23

 

2.11 5 S 

Je metoda zabývající se zlepšováním kvality, organizací, tříděním a nastavením pořádku 

na pracovišti. 5 S nepotřebuje ke svému zavedení na pracovišti ţádné speciální techniky, ani 

prostředky, je tudíţ finančně nenákladnou, ale velice účinnou metodou zlepšení pracovních 

podmínek a výkonu pracovníků. Avšak metoda 5 S není aplikovatelná jen na výrobní 

oddělení, ale lze ji praktikovat v jakékoli podnikové oblasti. Velice často bývá 5 S aplikováno 

společně se strategií KAIZEN, obecně by se dalo říci, ţe 5 S je její součástí.  

Metoda 5 S se skládá z tzv. 5 pilířů (Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain), 

které jsou základem zlepšovacích aktivit. Všechny pilíře 5 S znázorňuje obrázek 2.5.1 

Hlavní přínosy 5 S pro jednotlivce:  

1. Umoţňuje tvůrčí přístup k uspořádání rozloţení věcí na pracovišti a práci. 

2. Zlepšení pracovních podmínek (příjemnější místo výkonu práce). 

3. Větší uspokojení z prováděné práce. 

4. Odstranění překáţek v práci a frustrace z ní. 

5. Lepší znalost úkolů a poţadavků týkajících se práce jednotlivce. 

6. Zlepšení komunikace se spolupracovníky. 

Přínosy pro organizaci: 

                                                
23 http://uk.kaizen.com/?id=2300, (2013) 
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 1. Téměř nulové časy přestaveb, coţ umoţňuje podniku zvyšovat jejich četnost 

a diverzifikovat produkci. 

 2. Sníţení četností defektů, díky třídění a nastavení pořádku, které zabraňují uţití 

špatných součástek a přípravků. A také ve spojení s činností čistého výrobního zařízení, na 

kterém lze lépe identifikovat blíţící se poruchu a výměnu nástrojů. 

 3. Menší plýtvání v důsledku sníţení zásob na pracovišti a ve skladovacích prostorech, 

v důsledku nečinnosti, hledáním, nadbytečnými pohyby a vyhýbání se překáţkám na 

pracovišti.  

 4. Vyhnutí se zpoţdění v důsledku produkce nebo přepracování defektních výrobků.  

 5. Sníţení úrazovosti způsobené nepořádkem na pracovišti.  

 6. Propojení denních úkolů údrţby s denním úklidem sniţuje poruchovost strojů, 

jelikoţ lze poruchu odhalit dříve, neţli nastane. 

 7. Zvýšená spokojenost zákazníků, neboť podnik produkuje výrobky v zadaných 

termínech. 

 8. Zlepšení ve všech oblastech má vytvářet synergický efekt a celkový podnikový 

ekonomický růst. 

Při zavádění 5 S většina společností narazí na odpor zaměstnanců, kteří nechtějí měnit 

své dlouholeté zaběhnuté zvyky. Avšak je potřeba tento odpor překonat, vysvětlit 

zaměstnancům přínosy 5 S, aby jim kaţdý v organizaci rozuměl, zajistit potřebné školení 

a podporu při zavádění.
24

 
25

 

2.11.1 Třídění - Sort 

Je první pilíř vizuálního pracoviště. Znamená odstranění všech předmětů, které nejsou 

potřeba pro aktuální výrobní činnosti. Při této činnosti zanecháme na pracovišti pouze 

nezbytnosti. Pokud si nejsme jisti, zdali je ta či ona věc potřebná, měli by jsme se drţet 

zásadou, vyhodit ji. 

Zavedení třídění pomáhá vytvářet nejen příjemné pracovní prostředí, ale také místo, 

na kterém mohou být efektivně řízeny a vyuţívány všechny zdroje. Při správném zavedení 

prvního pilíře dojde ke sníţení problémů v procesním toku, zlepšení komunikace mezi 

pracovníky, zvýšení kvality produktů a produktivity. 

                                                
24 http://www.volko.cz/co-je-to-5-s, (2013) 
25 Hirano, (2009)  



23 

 

Postup při zavedení třídění 

Nečastěji je pouţíván postup s tzv. „červenými visačkami“, coţ v praxi znamená, 

označování červenými visačkami předmětů, u kterých bude rozhodnuto, zda jsou potřebné či 

nepotřebné. Právě červená barva je k tomuto účelu velmi vhodná, jelikoţ upoutává pozornost 

lidí. Vţdy je vhodné se ptát na tři základní otázky: Je zapotřebí tento předmět? V jakém 

mnoţství? Je jeho umístění správné? Po zodpovězení těchto otázek můţe proběhnout 

vyhodnocení potřebných a nepotřebných předmětů, po kterém následuje ponechání, 

přemístění, vyhození předmětů nebo ponechání v tzv. „červené zóně“.  

Červená zóna označuje místo, kde jsou ponechány předměty, u nichţ není přesně jasná 

potřeba nebo její četnost. Předměty jsou v této zóně uloţeny po určitý časový úsek a je 

sledováno, zdali je potřebný. Červené zóny také ulehčují zbavování se věcí, jelikoţ 

zaměstnanec po určité době sám vidí, ţe tento předmět není pouţívaný, jak se mohl zpočátku 

mylně domnívat. Postup zavedení třídění se skládá ze 7 kroků: 

1. Zahájení metody označování červenými visačkami 

2. Identifikace cílů označování (konkrétních typů předmětů a oblastí, kde 

označování proběhne). 

3. Stanovení kritérií pro označování. 

4. Vytvoření červených visaček 

5. Samotné označení. 

6. Vyhodnocení označených předmětů. 

7. Zdokumentovat výsledky tohoto postupu. 

2.11.2 Nastavení pořádku  - Set in Order  

Pouze po úspěšném zavedení prvního pilíře třídění, je moţno přejít na druhý pilíř. 

Při špatném zavedení prvního pilíře, můţe být druhý pilíř téměř bez efektu. Nastavení 

pořádku zabraňuje vícero druhům plýtvání ve výrobě i administrativě, jako je hledání 

předmětů a jejich následné vracení na původní místo, plýtvání pohybem, lidskou energií, 

defektními produkty, apod. Nastavení pořádku spočívá v uspořádání potřebných předmětů 

tak, aby byly lehce pouţitelné a označené takovým způsobem, ţe je můţe kdokoli rychle 

nalézt, rozeznat, pouţít a vrátit je zpět.  

Důleţitým bodem nastavení pořádku je standardizace, protoţe umoţňuje vytvořit 

způsob, postup, jakým jsou úkoly prováděny. Znamená, ţe kaţdý můţe provádět určitou 

operaci a obsluhovat určitý stroj. Před zavedením standardizace je ovšem potřeba důkladné 

nastavení pořádku, aby bylo pracoviště uspořádané. 
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Se standardizací souvisí také vizuální řízení, které lze označit za jakékoli komunikační 

zařízení, které pracovníkovi sděluje, jak by měla být práce prováděna, kam a kolik předmětů 

patři na určité místo. Vizuální řízení nám sděluje zásadní informace k pracovním činnostem.
26

  

Zavedení nastavení pořádku 

Při zavádění nastavení pořádku je potřeba udělat dva hlavní kroky. První krok se týká 

rozhodnutí, jaké je nejlepší umístění pro nástroje, zařízení, součástky a stroje na pracovišti. 

Při rozmisťování předmětů je třeba dbát na několik pravidel:  

1. Předměty na pracovišti by měly být umístěny podle jejich četnosti pouţití. 

Tzn. nejvíce pouţívané předměty by se měly nacházet nejblíţe místa pouţití. 

Méně pouţívané předměty se mohou nacházet mimo oblast pouţití. 

2. Společně pouţívané předměty uskladnit společně podle pořadí v jakém se 

pouţívají. 

3. Pracoviště by mělo být upraveno tak, aby bylo moţno nástroje lehce brát 

i vracet. 

4. Standardizovat rozmanitost nástrojů, snaţit se o co nejmenší rozmanitost 

pouţívaných nástrojů.  

Druhý krok zavedení nastavení pořádku je identifikace umístění nástroje, přípravku. 

Následuje po rozhodnutí umístění předmětů a zajišťuje umístění popisu, kam patří které 

konkrétní předměty a v jakém mnoţství. 

Existuje více strategií pro identifikaci umístění nástrojů. Nejpouţívanější je výše 

zmíněný systém štítků. Můţe být také pouţita tzv. „strategie nátěru“, která se pouţívá pro 

označení míst na podlaze. Dalšími strategiemi jsou: strategie hranice, která znamená 

nakreslení obrysů nástrojů na jejich skutečném místě uskladnění. A strategie barevného 

kódování, kde jsou nástroje, součástky vyuţívány ke konkrétnímu produktu označeny stejnou 

barvou. 
27

 

2.11.3 Lesk - Shine 

Po uklizení všech nepotřebných věcí na pracovišti je potřeba zavést pořádek, protoţe 

pouhé roztřídění věcí nestačí. Pokud by byly pouţívány špinavé nástroje, stroje či materiál 

bude docházet k častým poruchám, úrazům a výrobě defektních výrobků. Proto se třetí S 

nazývá lesk a jeho úkolem je odstranění špíny, prachu a udrţování čistého pracoviště. 

                                                
26 Hirano, (2009) 
27 http://e-api.cz/page/68391.5s/, (2013) 
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Čisté pracoviště totiţ znamená zlepšení podmínek pro zaměstnance, kteří se nebudou 

cítit nepříjemně a bude je práce bavit. Dalším přínosem je udrţování všeho co se na pracovišti 

nachází v co nejlepším stavu, aby bylo vše moţno ihned pouţít. Úklid pracoviště by měl být 

začleněn do denních pracovních návyků, aby bylo vše vţdy připraveno k pouţití.  

Zavedení lesku přispívá ke zvýšení efektivity a bezpečnosti práce. Pomáhá také 

k odstranění několika druhů problémů na pracovišti, jako je menší zmetkovitost. Kdyţ je vše 

čisté, lze lépe rozpoznat nekvalitní výrobek. Pomáhá předvídat poruchy stroje nebo její snazší 

a dřívější identifikaci. Sniţuje poruchovost strojů, která je v  případě vniknutí špíny více 

pravděpodobná. Zlepšuje morálku zaměstnanců, jelikoţ odstraňuje nepořádek, který obecně 

morálku sniţuje. 
28

 

Zavedení lesku 

Zaměstnanci by se měli naučit zachovávat dodrţování čistoty a lesku. Je zde několik 

kroků, které k dodrţování disciplíny zaměstnanců přispívají. 

1. Stanovení cílů lesku – rozděluje se do tří skupin. První jsou skladové 

poloţky, které tvoří suroviny, součástky, montáţní komponenty, apod... 

Druhou skupinu tvoří zařízení, stroje, skříně, stoly, měřidla, adpod. Třetí 

kategorie je tvořena prostorem, jako jsou podlahy, chodby, zdi, stropy, police, 

osvětlení, atd. 

2. Stanovení úkolů lesku – je stanovení úkolů lesku daných oblastí konkrétním 

zaměstnancům, kteří v této oblasti pracují. 

3. Stanovení metod úklidu – zahrnuje kontrolu pracoviště před začátkem 

směny, v průběhu činností a na konci pracovní směny. Na úklidové úkoly je 

potřeba vyčlenit určitý čas, aby se staly nedílnou součástí pracovního dne. 

4. Příprava nástrojů – je tvořena nastavením pořádku na úklidové nástroje tak, 

aby byly po pouţití uskladněny na určených místech. 

5. Samotné zahájení lesku – zajištění důkladného úklidu ve všech cílech lesku. 

Při aplikaci lesku je důleţité zavést systematickou kontrolu, která klade důraz na údrţbu 

strojů a zařízení. V případě nalezení nedostatků musí být provedena buď okamţitá oprava 

zaměstnancem obsluhujícím stroj nebo údrţbou.
29

 

                                                
28 Kroslid, (2011) 
29 Scotchmer, (2008) 
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2.11.4 Standardizace -  Standardize  

Čtvrtý pilíř standardizace slouţí k udrţení všeho, co bylo zavedeno v prvních třech. 

Je to zavedení přesných postupů, pokynů k provádění činností prvních třech pilířů a sloučení 

do jednoho celku. Standardizace organizaci pomůţe vyhnout se návratu do původního 

nevyhovujícího stavu. Hlavní úkol je učinit z prvních tří pilířů kaţdodenní zvyk a zabránit 

jakýmkoliv překáţkám k jejich provádění.  

Standardizaci lze zavést vytvořením návyku, k čemuţ je potřeba tří kroků:  

1. Rozhodnutí, kdo je odpovědný za jednotlivé činnosti. 

2. Začlenění povinnosti údrţby do pravidelných činností, a tím zabránění 

opětovnému zhoršení. 

3. Průběţná kontrola prvních tří pilířů pomocí kontrolních seznamů úrovně 

standardizace a kontrolních seznamů 5S. 

V případě opakovaného výskytu stejného problému je potřeba standardizaci tzv. 

„povýšit“ na vyšší úroveň, kterou je prevence. Prevence by měla zjistit, proč problém znova 

nastal. Jakmile je nalezen, je potřeba ho vyřešit, aby k němu v budoucnu jiţ nedocházelo. 
30

 

2.11.5 Zachování  - Sustain  

Znamená vytvoření návyku správného provádění vhodných procedur. Bez zachování 

přínosů 5S se vše, co bylo provedeno v prvních čtyřech pilířích, všechno úsilí a snaha 

znehodnotí. Pokud není zavedeno zachování, dochází k opětovnému hromadění nepotřených 

předmětů, nástroje a přípravky se nevracejí na místa k tomu určená, není prováděn úklid 

nástrojů a zařízení, o prevenci nelze ani uvaţovat.  

Pro zachování závazků 5S lze vytvořit několik podmínek: 

1. Zaměstnanci a management musí chápat přínosy 5S a uvědomovat si 

důleţitost jeho zachování. 

2. Musí být vytvořen dostatek času pro zavedení 5S. 

3. Jasná struktura zavádění 5S. 

4. Podpora managementu, jak v rámci uznání, tak i zdrojů. 

5. Odměna za odvedenou práci. 

6. Zavádění 5S by mělo zaměstnance naplňovat a uspokojovat.  

Pro zachování 5S existuje i několik technických nástrojů, či pomůcek jako jsou: slogany 

5S, plakáty 5S, podnikové noviny zaměřené na toto téma, příručky 5S, prohlídky oddělení, 

na kterém je 5S jiţ zavedeno.  

                                                
30 Kroslid, (2011) 
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Při zajišťování úspěchu pěti pilířů je velice důleţitá také role managementu, který by 

měl vytvořit takové podmínky, aby bylo moţné činnosti 5S zachovat. Mezi tyto podmínky 

patří: vzdělávání spolupracovníků v rámci 5S, vytvoření týmu, který bude 5S zavádět, 

vytvoření prémiového systému, apod.
31

   

  

                                                
31 Hirano, (2009) 
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3 Charakteristika společnosti Pars nova a.s. 

V této kapitole bude charakterizována společnost Škoda Transportation a zejména její 

dceřiná firma Pars nova a.s. Na jednom z pracovišť Pars nova a.s. byla provedena samotná 

implementace 5 S a její následné vyhodnocení. 

3.1 Historie akciové společnosti Pars nova a.s. 

Samotná historie firmy Pars nova a.s. v Šumperku se začala psát po druhé světové 

válce, a to dne 8.12.1947, kdy byl poloţen základní kámen ke stavbě závodu. 1.6.1952 byl 

zde zahájen částečný provoz nových dílen ČSD (Československých drah). Při zahájení 

provozu byla organizační struktura následující: 

1. přednosta dílen (později náčelník dílen), 

2. technický úředník, 

3. dělmistr, 

4. osobní referent, 

5. účetní, 

6. technický kreslič, 

7. inventárník, 

8. administrativní pracovník, 

9. řidič, 

10. zámečníci, soustruţníci, stolaři, čalouníci, elektrikáři, klempíři, natěrači, 

dělníci, pomocní zaměstnanci. 

Tento provoz byl tvořen 132 zaměstnanci. 

Roku 1960 tvořil šumperský podnik dva závody: Dílnu pro opravu vozidel Šumperk 

a Česká Třebová. V roce 1973 se změnil název podniku na ŢOS (Ţelezniční opravny 

a strojírny) Šumperk. 

 Dílna v Šumperku byla původně určena pro opravu kolejových motorových vozů, 

avšak brzy zde byla vytvořena prototypová opravna, kde se opravovaly nejen motorové vozy, 

ale také lokotraktory, elektrické lokomotivy a různá speciální vozidla pro údrţbu trolejí aj. 

Během prvních 15ti let činnosti dílny bylo opraveno téměř 8.000 různých vozidel z padesáti 

různých konstrukčních řad a typů. 

 Roku 1993 se začala psát nová etapa v historii podniku, a to privatizací šumperských 

ţelezničních opraven a strojíren ČSD společností Pars DMN s.r.o. Šumperk. V tomto období 
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bylo také vedením rozhodnuto o rozšíření činností firmy o opravy dalších řad ţelezničních 

vozidel a také tramvají. 

  Akciová společnost s novým názvem Pars nova byla zaloţena 1. srpna 2008 

a v březnu roku 2008 byla začleněna do skupiny TRANSPORTATION akciové společnosti 

ŠKODA HOLDING. 

 V dnešní době se můţe Pars nova a.s. pochlubit širokým sortimentem prováděných 

oprav a modernizací jak ţelezničních vozidel, tak i tramvají a od roku 2000 i trolejbusů, a to 

nejen pro zákazníky z ČR, ale také dalších evropských zemí. Organizace nyní zaměstnává 

více jak 700 zaměstnanců a řadí se tak mezi největší v regionu.
32

 

3.1.1 Předmět podnikání společnosti Pars nova a.s. 

Společnost Pars nova a.s. je drţitelem certifikátu ISO 9001 TÜV CERT a ČSN EN 

ISO 14001:2005. Pozn.:(Norma ISO 9001 specifikuje poţadavky na systémy řízení kvality 

ve společnostech, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty 

vyhovující technickým a legislativním předpisům a zároveň produkty odpovídající stále 

rostoucím poţadavkům zákazníků. Norma ISO 14001:2005 se zabývá specifikací poţadavků 

systému environmentálního managementu, který mohou organizace pouţívat pro interní 

aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.)
33

 

34
 Společnost Pars 

nova a. s. se snaţí o průběţnou implementaci nových norem, klade důraz na kvalitu svých 

sluţeb a také dbá na spokojenost zákazníka, čímţ si udrţuje dobré jméno na trhu. Její hlavní 

činností jsou především opravy a modernizace: 

1. elektrických lokomotiv, 

2. motorových vozů, 

3. tramvají, 

4. motorových lokomotiv, 

5. osobních vozů, 

6. elektrických dopravních jednotek, 

7. montáţních vozů, 

8. agregátů.  

 

 

 

                                                
32 http://www.parsnova.cz/index.php?im=10&lang=cz, 2011 
33 http://www.eiso.cz/poradenstvi/nase-sluzby/iso-9001/, 2011 
34 http://www.tzu.cz/get_dokument.php?ID=72, 2011 
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Obr. č. 3.1.1  Příklady činností Pars nova a.s. 

 

Zdroj: http://www.parsnova.cz/ 

Největšími zákazníky jsou: 

1. České dráhy, a.s.,  

2. Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., 

3. Dopravní podnik města Brna, a.s., 

4. Plzeňské městské dopravní podniky a.s., 

5. Dopravní podnik města Olomouc, a.s., 

6. Dopravný podnik Bratislava a.s., 

7. Dopravní podniky měst Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny. 

3.1.2 Organizační struktura 

Společnost Pars nova a.s. zaměstnává 740 zaměstnanců. Nejpočetnějším útvarem 

je výrobní úsek, kde je 444 výrobních dělníků, dále pak technicko-hospodářský, kde je 197 

zaměstnanců a 99 podpůrných pracovníků (nevýrobní dělníci). V příloze č. 6 je přiloţen graf, 

zobrazující vývoj a rozdělení počtu zaměstnanců od roku 1.1. 2008 do 1.1.2012. Z něhoţ lze 

vidět neměnící se strukturu zaměstnanců, avšak jejich počet má mírně klesající trend. Tento 

trend byl způsoben ekonomickou krizí, která stále doznívá a nevyhnula se ani Pars nova a.s.  

V následujícím grafu je zobrazena zjednodušená organizační struktura, její úplné 

schéma je uvedeno v příloze č. 7. 
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Graf 3.2. Zjednodušené schéma organizační struktury Pars nova a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

1. Úsek řízení kvality,  6.  Výrobní úsek, 

2.  Obchodní úsek,  7.  Úsek nákupu, 

3.  Technický úsek,  8.  Realizace, 

4.  Finanční úsek,  9.  Servis. 

5.  Personální úsek, 

Zdroj: interní informace Pars nova a.s., 2011 

Pozn.: Implementace metody 5 S probíhala na výrobním úseku, na schématu znázorněném pod číslem 6. 
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4 Implementace 5S na vybraném pracovišti 

V této kapitole bude popsáno zavedení metody 5 S na vybraném pracovišti. Dále pak 

vyobrazení a popis pracoviště, vyobrazení původního stavu před a po zavedení 5 S. Budou 

uvedeny pouţité metody, nástroje a standardy, které byly pouţity při zavádění 5 S, a také 

očekávané přínosy této metody. 

 Pro zavedení 5 S byla vybrána obrobna, konkrétně pracoviště se dvěma malými CNC 

stroji a dvěma soustruhy v hlavní hale. Výrobní komplex Pars nova a.s. se skládá z několika 

částí:  1. administrativní budova, 

2. hlavní výrobní hala, která je rozdělena na dvě menší (C - hala 1 a D - hala 2), 

3. venkovní přesuvky, 

4. předávací hala, 

5. kolejová hala. 

Konkrétní znázornění haly 1 a 2 je uvedeno v příloze č. 1. Na obrázku je v levé části 

znázorněna hala 1 (ta část obrázku, kde jsou vidět svislé čáry, představující kolejnice) 

a v pravé části hala 2 (jiţ bez kolejnic, převáţně modře vyobrazená). Pracoviště, kde byla 

implementována metoda 5 S se nachází v hale 2, je vyobrazeno na obrázku č. 4.2 a 4.3, 

na kterém lze vidět dva malé CNC stroje a dva soustruhy. Tyto čtyři stroje jsou rozděleny na 

dvě samostatné pracoviště. Kaţdé pracoviště je tvořeno jedním CNC strojem (na levé straně) 

a soustruhem (na pravé straně).  Kaţdé dva stroje obsluhuje jeden výrobní dělník, který 

dostává plán výroby od vedoucího obrobny, tedy mistra. Výroba na těchto pracovištích je 

převáţně zakázková a malosériová, proto bude velice obtíţné kvantifikovat přínosy zavedení 

5 S v peněţních nebo časových jednotkách.  

Obr. č. 4.2. Výrobní hala 2 

 

Zdroj: interní zdroj Pars nova a.s. 
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Obr. č. 4.3. Výřez konkrétního pracoviště 

 

Zdroj: interní zdroj Pars nova a.s. 

Pozn. na obrázku 4.3. jsou chybně vyobrazeni 4 pracovníci. Nyní obsluhuje kaţdou 

dvojici soustruh a CNC stroj pouze jeden pracovník.  

4.1 Důvody pro zavedení 5 S 

Hlavními důvody pro zavedení metody 5 S na vybraném pracovišti byla snaha 

managementu Pars nova a.s. k vytvoření vzorového pracoviště ve výrobní hale, pro následné 

zavedení této metody i na dalších pracovištích, a také zjištění reálných přínosů této metody. 

5 S zde bylo zaváděno také proto, ţe na pracovištích byl dlouhodobý nepořádek, projevující 

se sníţeným výkonem zaměstnanců, jejich psychickém stavu a antipatii k práci. Dále také 

vysoká úrazovost na pracovišti, produkce vysokého počtu zmetkových výrobků, neúplnost 

dokumentace týkající se jak strojů, tak i výrobních pokynů a směrnic BOZP, neplnění 

zadaných termínů a nízkém hodnocení při prováděných auditech.  

Pro lepší vyhodnocení stanoveného cíle byly stanoveny dvě hypotézy. Byly stanoveny 

na základě nastudování odborné literatury a problémů, které se mohou vyskytnout při 

zavádění 5 S na pracovišti.  

Hypotéza č. 1.  Nedodrţení metodiky: metoda 5 S nebude zaváděna přesně podle 

metodických postupů, a tak nebudou vyuţity všechny potenciální přínosy, které tato metoda 

přináší. 
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Hypotéza č. 2.  Neexistence nápravných opaření: bude existovat velmi malá nebo ţádná 

zpětná vazba při vyhodnocení auditů. Tudíţ nebude docházet k ţádnému významnému 

a kontinuálnímu zlepšení zjištěných nedostatků. 

4.2 Zjištění aktuálního stavu 

Započetí zavádění metody 5 S předcházela prohlídka jiţ výše zmíněných pracovišť, 

kterých se toto zavádění bude týkat. Byla provedena fotodokumentace původního stavu 

pracovišť a také zaznamenání hlavních zřejmých nedostatků. Mezi hlavními nedostatky, které 

odhalila prvotní prohlídka byl: 

  1. nepořádek na pracovišti (neuklizené špony od soustruhů, nářadí, apod...), 

2. osobní věci, materiál, nástroje byly umístěny na místech, které ohroţovaly 

bezpečnost a zdraví při práci, 

3. nebyly odebrány jiţ dříve vyrobené výrobky (které mají na starost 

pracovnice skladu) a bránily uloţení právě vyrobených výrobků. 

Po prvotní prohlídce proběhlo seznámení se s pracovníky, kterých se zavádění 5 S bude 

týkat. Bylo jim vysvětleno, co tato metoda znamená, z kterých kroků se skládá, jaké přínosy 

by pro ně měla mít a co bude potřeba v rámci 5 S provést. 

Před samotnou implementací 5 S byl vytvořen základní auditovací formulář, provedeno 

dlouhodobější pozorování a detailnější prohlídka pracoviště. Vyhodnocení počátečního stavu 

na pracovišti je uvedeno v příloze č. 2.
35

 Z uvedeného auditovacího formuláře, a také 

z pozorování vyplývá, ţe na pracovišti jsou následující nedostatky:   

  1. nadměrné zásoby materiálu (převáţně zmetků), 

  2. nepovolené předměty na pracovišti (rádio, batoh, další osobní věci), 

3. nekompletní dokumentace ke strojům a k aktuálně opracovávaným 

výrobkům, 

  4. ţádné nebo nedostačující označení úloţných míst, nádob a krabic, 

5. neroztříděné a nesprávně uloţené nástroje (např. skladování posuvného 

měřítka mimo k tomu určenou podloţku), 

  6. nejasné oblasti pro skladování materiálu a hotových výrobků (zóny), 

  7. ţádný nebo sporadický plán úklidu, 

  8. neznalost BOZP a nevědomost, kde se směrnice nachází. 

                                                
35 Pozn.: Z důvodu zachování anonymity nejsou uvedena konkrétní jména jednotlivých pracovníků. Stav 

uvedených pracovišť byl totoţný, proto je v příloze uvedeno pouze jeden hodnotící formulář.   
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4.3 Implementace prvního pilíře - Třídění 

Hlavním úkolem zavedení prvního S na pracovišti bylo sníţení zásob materiálu, nářadí, 

pomůcek a přípravků na pracovišti. První fáze třídění probíhala na základě okamţité 

konzultace se zaměstnancem, a také pomocí systému dvou barevných lepicích pásek. 

K tomuto systému byl vytištěn informační leták, co která barva značí (viz. příloha č.3).  

Označován byl jak materiál, tak i různé pomůcky a nářadí. Hlavním kritériem pro 

označování byl výrobní plán na následující měsíc, podle kterého mohly být předměty 

roztříděny na nezbytně nutné na pracovišti a na ty, které mohou být přesunuty do skladu, 

vyhozeny nebo pouţity jinde. Zaměstnanci byli vybaveni barevnými páskami a seznámeni 

s pravidly pro označování. 

Byly pouţity pouze lepicí pásky, jelikoţ se nejednalo o tak velké mnoţství materiálu 

a přípravků, aby bylo nutno psát jejich přesný popis a původ, jelikoţ byly tyto informace na 

první pohled známy. 

1. Modrá páska slouţila k označení věcí, které byly pouţívány výjimečných 

případech. 

2. Červená páska označovala věci nepotřebné, k vyhození, prodeji nebo 

upotřebitelné jinde.  

Označování věcí prováděli jak sami zaměstnanci, tak samotná osoba pověřená 

zaváděním 5 S na pracovišti.  

Po označení všech nepotřebných a nepouţívaných věcí byl prokonzultován s mistrem 

další postup, jak bude s těmito věcmi naloţeno. Některé byly vráceny zpět do skladu.  

V obrázcích č. 4.3.1. a 4.3.2. je 

vidět několik nepotřebných věcí (na obr. 

označeny červenou tečkou, později 

červenou páskou), jako jsou 

nepouţívané, a také drahé součásti 

soustruhu, které nebyly uloţeny 

správným způsobem nebo měly být 

uloţeny ve skladu. Velké mnoţství 

vadných výrobků, hotových výrobků, 

které nebyly pracovnicemi skladu 

odebrány, rozbitá ţidle a mnoţství 

tkanin. Ve skřínkách byly nalezeny 

Obr. č. 4.3.1. Nepořádek na pracovišti 
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neoznačené láhve, prázdné obaly a mnoho nepotřebných nástrojů. A třetí velkou skupinu věcí, 

které neměly na pracovišti své místo a upotřebení, byly osobní věci. Jelikoţ pro ně mají 

zaměstnanci vyhrazenou skříňku. Je zakázáno, aby se jakákoli osobní věc nacházela na 

pracovišti mimo jiţ zmíněnou skřínku. Mezi osobními věcmi bylo nalezeno například rádio, 

cigarety, apod. 

 

 

Následující tabulka č. 4.3.1. se skládá ze tří sloupců, z nichţ v prvním jsou tři skupiny 

předmětů, které se nacházely na pracovišti a ovlivnilo je zavedení 1. S. V druhém stav před 

zaváděním a ve středním stav po zavedení. 

Tab. č. 4.3.1. Změny v důsledku provedení 1. S 

PŘEDMĚTY PŘED PO 

materiál nadměrné mnoţství 

uskladněného materiálu, který 
jiţ nebyl k ničemu uţitečný a 

nacházel se na více místech 

ponecháno pouze několik ks 

určených pro seřizování CNC 
nebo soustruhu 

nářadí rozházené, nesetřízené nářadí 

v nadměrném mnoţství 

zredukován počet nářadí, bylo 

ponecháno pouze takové, které 
je potřebné pro zakázky na 

následující měsíc 

osobní věci cigarety, rádio a další osobní 

věci mimo osobní skřínku 

všechny osobní věci odstraněny 

nebo přesunuty do skřínky na 
osobní věci 

přípravky k soustruhu mnoho nepouţívaných 

přípravků k soustruhu na více 
místech 

přesunutí téměř všech přípravků 

k soustruhu do skladu, 
ponecháno pouze sklíčidlo a 

části nacházející se na 

soustruhu 

4.4 Nastavení pořádku 

Po odstranění všeho nepotřebného z pracoviště, bylo započato se zaváděním druhého 

pilíře nastavení pořádku. Bylo provedeno setřídění přípravků pro práci na pracovišti, podle 

jejich četnosti pouţívání. Nejpouţívanější nástroje byly umístěny do nejvyšších pater skříněk, 

Obr. č. 4.3.2. Nepořádek na pracovišti 
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byly roztříděny podle strojů, ke kterému tyto přípravky patří. Přípravky byly roztříděny 

do jednotlivých skříněk tak, aby skříňka obsahující přípravky a nástroje k CNC byla 

co nejblíţe CNC a to samé u skřínky s věcmi k soustruhu. Kaţdá skříňka tak následně slouţí 

k uskladnění přípravků a drobného materiálu (jako jsou SK plátky) buď pro soustruh nebo pro 

CNC. Na pracovišti se také nachází skřínka, kde jsou umístěny tzv. seřizovací materiály, (na 

kterých obsluha zkouší správné seřízení stroje, 

aby nedošlo ke zničení nového materiálu) 

a osobní skřínka.   

Kaţdá skříňka byla řádně označena 

názvem, aby bylo moţno rozpoznat, jaké 

nástroje a přípravky se v ní nachází. Označení 

také obsahovalo číslo pracoviště a pracovníka, 

kterému náleţí. Štítek označující skříňku 

znázorňuje obrázek č. 4.4.1. Dále bylo 

provedeno označení přesných míst k uloţení 

nástrojů, aby i nový pracovník věděl, kde se jaký nástroj a přípravek nachází. A po jeho 

pouţití ho mohl bez většího zdrţování a přemýšlení vrátit na původní místo, tak aby 

nedocházelo k opětovnému nepřehlednému hromadění věcí na jednom místě (viz. obrázky 

4.4.2. a 4.4.3). 

Obr. 4.4.2. Označení úloţného prostoru pro měřidla 

 

 

Obr. č. 4.4.1 Označení skřínky 
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Obr. 4.4.2. Označení úloţného prostoru podle jednotlivých nástrojů 

 

Po roztřídění a označení nástrojů a skříněk byla provedena analýza nejčastějších pohybů 

pracovníka pomocí zjednodušeného nákresu (viz. obrázek 4.4.3.). Na obrázku 4.4.3. 

je znázorněn pohyb pracovníka před implementací druhého pilíře nastavení pořádku.  

Obr. 4.4.3. Nejčastější pohyby pracovníka před implementací druhého pilíře  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Legenda: - oranţové hvězdičky představují pracovníka, 

- oranţové čáry představují pohyb pracovníka, 

- čísla 1 aţ 4 označují posloupnost prováděných aktivit, 

- SK os je osobní skřínka zaměstnance, 

- SK bez dalšího označení jsou skřínky s nářadím, 

- šedá plocha „MAT + VÝR“ bylo blíţe neurčené místo kolem pracoviště 

zaměstnance, kam umisťovaly pracovnice materiál a odebíraly výrobky. 

Jak uţ bylo popsáno na začátku této kapitoly, proběhlo roztřídění nástrojů do skříněk, 

které byly následně rozmístěny tak, aby se nacházely co nejblíţe místu, na kterém je pouţíván 
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jejich obsah. Po důkladném pozorování pohybu zaměstnance došla odpovědná osoba 

k závěru, ţe není potřeba přesouvat ţádný nábytek (pouze roztřídit obsah skříněk). Bylo 

zapotřebí pouze rozhodnout, podle zásad ekonomie pro odstranění plýtvání,  které místo bude 

nejvhodnější pro umístění materiálu a hotových výrobků. Následně provedené změny 

zobrazuje obrázek 4.4.4., ve kterém jsou patrné popisky skříněk 2-3, zobrazení oblasti pro 

umisťování materiálu a hotových výrobků. 

Obr. 4.4.4. Podoba pracoviště a znázornění pohybů pracovníka po implementaci 

druhého pilíře 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Legenda:  - VÝR. umístění pro hotové výrobky, 

      - MAT. umístění pro materiál, 

      - SK 2 skřínka s měřidly a hlavními seřizovacími nástroji k oběma strojům, 

      - SK 3 skřínka obsahující nástroje a přípravky pro soustruh, 

       - SK 4 skřínka s nástroji a přípravky k CNC. 



40 

 

Na obrázku 4.4.4. jde znázorněno nové 

vyznačení ploch pro materiál a výrobky. Jelikoţ 

dříve nebylo nijak vyznačeno místo, na které měla 

obsluha skladu palety s materiálem umístit 

a následně odebrat hotové výrobky. Proto bylo 

potřeba toto místo jasně určit a vyznačit, aby 

nedocházelo k náhodnému rozmisťování palet, a tím 

zvýšení rizika úrazu nebo zatarasení cesty pro 

manipulaci s ostatním materiálem. Velikost 

vyznačených ploch pro výrobky a materiál byla zvolena přesně tak, aby se na vyznačená 

místa vlezly dvě ocelové přepravky, ze kterých bude brán materiál a umisťovány hotové 

výrobky. Vyznačená plocha pro materiál je blíţe ke strojům, jelikoţ neopracovaný materiál je 

vţdy těţší neţ opracovaný, a tak obsluha strojů nemusí těţší kus materiálu nosit na delší 

vzdálenost. Z obrázku lze také vypozorovat nové označení skříněk SK 2 – 4. Na obrázcích 

4.4.5. a 4.4.6. je vidět nové značení, které je protáhnuto aţ za hranici soustruhu, čímţ 

zajišťuje vyšší bezpečnost. Protoţe kryt soustruhu zasahoval částečně do cesty a mohl 

způsobit nepozornému pracovníkovi zranění nebo být poškozen při manipulaci s materiálem. 

Při vyznačování byl přítomen také bezpečnostní technik, který určil minimální šířku 

vyznačené průchozí cesty a následně toto značení schválil. 

Obr. 4.4.6. Označení místa pro skladování a hranice pracoviště 

 

4.5 Lesk 

Třetí zaváděná část metody 5 S byl lesk. Jelikoţ na pracovišti byly všudypřítomné 

špony, protoţe úklid byl zcela sporadický a byl svévolně plánován obsluhou. Na podlaze se 

Obr. 4.4.5. Nové značení 
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nacházela vyteklá mazací kapalina z CNC. Soustruhy byly zanesené šponami. Po pracovišti 

byly poházeny hadry, některé nástroje byly poloţeny na místech, na kterých se nemohou 

nacházet z důvodu bezpečnosti. 

Před započetím úklidu bylo potřeba najít a posléze nastudovat směrnice BOZP, které by 

se měly nacházet na pracovišti, ale nenacházely se zde. Po přečtení směrnic BOZP bylo 

zjištěno hned několik dalších nedostatků:  

 1. za své pracoviště je odpovědný zaměstnanec, který na tomto pracovišti pracuje, 

2. na strojích se nesmí nacházet ţádné jiné přípravky nebo materiál, neţ jsou uvedeny 

v dodaném manuálu (popřípadě odkládat nástroje pouze tehdy, je-li stroj vybaven 

místem pro odkládání nástrojů, 

 3. ke strojům by měl být vedený Provozní deník, 

 4. odpadový materiál musí být pravidelně a včas obsluhou stroje uklízen. 

Na základě těchto zjištěných nedostatků byl proveden kompletní úklid pracoviště. Úklid 

se týkal odstranění hadrů, přebytečné mazací kapaliny, vyčištění strojů a podlahy od špon, 

očištění nábytku a strojů od prachu. Při úklidu byla zjištěna prasklá hadice od přívodu mazací 

kapaliny u CNC stroje, která byla následně vyměněna. Dále byla obsluha stroje poţádána 

o předloţení Provozního deníku strojů, který obsahoval buď ţádné nebo nekompletní 

záznamy. Proto byla obsluha stroje znovu poučena o jejich povinnostech a dostala za úkol 

řádně si nastudovat směrnici BOZP – Práce na kovoobráběcích strojích, ve které je mimo jiné 

popsáno vedení provozního deníku. 

Byly také stanoveny hlavní oblasti úklidu pracoviště a strojů, které budou popsány ve 

čtvrtém pilíři. Na obrázku 4.5.1. lze vidět soustruhy před (vlevo) a po (vpravo) zavedení 

třetího pilíře. 
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Obr 4.5.1. Soustruhy před a po zavedení lesku 

 

4.6 Standardizace 

Ke správnému spojení a tudíţ i správnému provádění předchozích 3 S byl vypracován 

tzv. Standard pracoviště, ve kterém byly popsány všechny důleţité činnosti a termíny, ve 

kterých je nutno tyto činnosti provádět. Hlavním důvodem k jeho sestavení je vytvoření 

návyků chování u zaměstnanců. Je důleţité, aby se tyto návyky chování staly rutinními 

záleţitostmi a byly prováděny automaticky. A právě pomocí správně naučených 

a zaběhnutých návyků chování lze dosáhnout výrazných zlepšení pomocí metody 5 S, které 

uvádí literatura.  

 Standard pracoviště byl vytvořen přesně pro obsluhu strojů CNC a soustruhů na výše 

zmiňovaném pracovišti. Odpovědnost za dodrţování první části tohoto standardu nese 

zaměstnanec a za druhou část vykonávaných činností zodpovídá údrţba. Kontrolní osobou je 

zde mistr. 

Standard pracoviště je přiloţen v příloze č. 4. Jsou v něm popsány jednotlivé úkoly 

obsluhy stroje. Tyto úkoly jsou rozděleny do časových úseků: 

   1. na začátku směny, 

   2. po kaţdém pouţití, 

   3. na konci směny, 

   4. týdně, 



43 

 

   5. měsíčně. 

Další skupinu činností je povinna provádět údrţba, a to v termínech: 

   1. kaţdé 4 měsíce, 

   2. kaţdých 5 měsíců, 

   3. ročně, 

   4. kaţdých 2000hodin. 

 Standard pracoviště byl vytvořen na základě směrnic BOZP, dokumentace strojů a také 

provedeného pozorování. 

4.7 Zachování 

Zachování předchozích 4 S by mělo být dosaţeno vytvořením návodek, ve kterých 

budou uvedeny přesné postupy, které musí zaměstnanci dodrţovat. Také pomocí tréninků 

a školení, kde se zaměstnanci dozví více o této problematice. Konání pravidelných 

zlepšovatelských schůzek, na kterých by se probíral aktuální stav, bylo by umoţněno 

zaměstnancům přicházet s vlastními návrhy na zlepšení, vyjádřit se k předloţeným návrhům 

a úkolům. Všechny předchozí kroky musí být doplněny: 

1. Pravidelnou kontrolou mistra, zda zaměstnanci dodrţují standard pracoviště. 

2. Pravidelnými měsíčními audity probíhajícími na pracovišti.  

3. Motivací zaměstnanců, která by měla být i nadále vyvíjena nadřízenými pracovníky 

a managementem společnosti.  

4. Vyhodnocením prováděných auditů a kontrol mistra, které jsou následně zveřejněny 

na firemní nástěnce, včetně vyvození důsledků z nedostatečné nebo ţádné nápravy 

předchozích zjištěných nedostatků.  

5. Vyvěšením informací týkajících se plnění stanovených lhůt jednotlivých pracovišť, 

zmetkovostí a absencí.  

Zachování by měli podporovat také samotní zaměstnanci, kterým se líbí uspořádané, 

čisté a přehledné pracoviště, avšak kaţdý zaměstnanec má na 5 S svůj vlastní názor. Po 

dosáhnutí udrţitelného zachování předchozích 4 S by měla organizace Pars nova a.s. uvaţovat 

o zavedení cyklu SDCA (standardizuj, udělej, zkontroluj, uskutečni) nebo jiné metody, která 

zajistí kontinuální zlepšování pracovních procesů a postupů. 
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5 Vyhodnocení implementace 

Tato kapitola je sloţena ze tří hlavních částí, jelikoţ vyhodnocení proběhlo třemi 

různými způsoby. První způsob je vyhodnocení slovní a vizuální z pohledu pověřené osoby, 

která zavádění 5 S v organizaci Pars nova a.s. prováděla. Druhý způsob se týká 

kvantifikovatelného vyhodnocení, tedy pomocí vyčíslení úspor, jak peněţních, tak i časových. 

A třetí část se zabývá vyhodnocením implementace 5 S pomocí dotazníkového šetření, ve 

kterém budou zjištěny hlavní problémy při zavádění a názory výrobních i nevýrobních 

zaměstnanců Pars nova a.s. V závěru této kapitoly budou uvedeny návrhy a doporučení 

k dalším moţným změnám v organizaci a zmíněny vhodné metody, které by posunuly Pars 

nova a.s. „o úroveň výš“, přispěly ke zlepšení konkurenceschopnosti, kvalitě výrobků 

a úspoře nákladů. 

Jiţ při seznamování pracovníků s plánem zavést na jejich pracovišti metodu 5 S byl 

zřejmý jejich odpor k jakýmkoliv změnám a práci, která „není jejich hlavní pracovní náplni“. 

Byla také zřejmá neochota k vyvinutí vlastní aktivity nebo iniciativy. K této neochotě 

obsluhujících pracovníků také velkou měrou přispělo organizační klima a postoj mistra, který 

metodu 5 S nepovaţoval za „posun kupředu“, viděl v ní pouze zatěţování zaměstnanců další 

neproduktivní činností a odvádění jejich pozornosti od jejich hlavní pracovní náplně. Jelikoţ 

zaměstnanci znali postoj mistra, bylo zřejmé, ţe bude jen velice těţké je přesvědčit 

k jakýmkoliv změnám. Zaměstnanci byli také nespokojeni s jejich mzdovým ohodnocením 

a prostředím v organizaci, k jehoţ zlepšení nepřispívaly časté krádeţe nástrojů i osobních 

věcí.  

Podnětem k zavedení 5 S byla snaha výrobního managementu Pars nova a.s. ke zlepšení 

pracovního prostředí, sníţení zmetkovitosti a úspoře nákladů na pracovišti, avšak toto nadšení 

k zavedení 5 S jiţ nesdílely niţší řídící úrovně. 

5.1 Slovní a vizuální vyhodnocení 

Přínosy a vizuální vyhodnocení zavedení 5 S lze shrnout do několika samostatných 

skupin: 

Pracovní prostředí – zavedením 5 S došlo výrazně ke zlepšení pracovního prostředí, 

jelikoţ pracoviště je nyní čisté, bez zbytečných předmětů. Zaměstnanci se pak lépe cítí, chodí 

do práce raději a čisté pracovní prostředí také působí na motivaci zaměstnanců. Ta se 

projevuje pocitem určité zodpovědnosti k udrţování pořádku, tak i lepšími pracovními 

výkony. Na zlepšení pracovního prostředí se podílelo současně všech pět pilířů 5 S, protoţe 
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kaţdý z nich působí na určitou oblast pracovního prostředí. Dodrţování pravidelného úklidu 

má taky za následek sníţení prašnosti, která je velkým problém v Pars nova a.s. 

Úspora místa – díky vytřídění všech přípravků, nástrojů, jejich uspořádání a také 

novému vyznačení ploch pro přepravky. Největší úspory místa bylo dosaţeno při prvních 

dvou fázích 5 S.  

Bezpečnost práce – zlepšení pracovního prostředí, uklizení nepotřebných 

a porouchaných věcí. Také vyznačením prostoru kolem strojů a skladovacích míst došlo 

značně ke zlepšení bezpečnosti práce. Jelikoţ přepravky na materiál a výrobky jsou 

umisťovány jen na místech k tomu určených, mimo průchozí cesty. Byly označeny nádoby 

a přípravky, takţe by nemělo docházet k záměně různých kapalin a přípravků. Podle směrnice 

BOZP byly odstraněny zakázané předměty ze strojů, hadry, které se mohou namotat do stroje 

nebo zapříčinit přehlédnutí poruchy stroje. Vyšší bezpečnosti práce bylo dosaţeno aplikací 

prvních dvou pilířů 5 S a také standardizací, pomocí které byly stanoveny postupy, aby byl 

tento stav i nadále udrţován. 

Zkrácení času přípravy výrobní operace – prostřednictvím vytřídění nepotřebných 

nástrojů a vyznačení místa pro jejich uloţení, změnou rozloţení přepravek a jasnému 

vyznačení skříněk na přípravky a nástroje. Přesné vyčíslení úspory času nemohlo být 

provedeno, jelikoţ na pracovištích je prováděna pouze kusová výroba. Výsledné zlepšení tak 

nešlo porovnat s předešlými daty, protoţe čas přípravy a manipulace je vţdy závislý na druhu 

obráběného výrobku.  

Náklady na zaučení nového zaměstnance – se sníţí v důsledku roztřídění a řádného 

označení pomůcek a nástrojů. Nový zaměstnanec tak můţe hned po příchodu na nové 

pracovní místo podávat vysoký výkon, protoţe se nebude zdrţovat hledáním předmětů. Navíc 

se také zkrátí doba, po kterou se musí novému zaměstnanci někdo věnovat, a tak nemůţe 

vykonávat svou práci. 

Zvýšení kvality výrobků a sníţení zmetkovitosti – díky nastavení třetího pilíře Lesk 

můţe výrobní dělník snáze rozpoznat vadu na výrobku, a tak dříve identifikovat vadu na 

stroji. Čistší zařízení také vykazuje menší poruchovost, která se projeví ve sníţení prostojů 

z důvodu poruch, sníţení nákladů na materiál a energie. 

Ostatní – do této skupiny vyhodnocení implementace 5 S lze zahrnout řadu nedostatků, 

které byly díky zavádění zjištěny. Mezi tyto nedostatky patří například četné krádeţe nářadí 

a osobních věcí. Někdy aţ dezolátní stav nábytku a tudíţ nemoţnost zamykání skříněk 

s osobními věcmi i nástroji. Dále pak nedostatečné vedení provozního deníku, v němţ nebyly 

řádně zaznamenávány provozní hodiny a prováděné opravy. 
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Auditovací formulář – byl proveden nový audit a nové zhodnocení stavu pracoviště 

pomocí auditovacího formuláře. Výsledný formulář je přiloţen v příloze č. 3. Formulář 

je pouze jednoduchý, jelikoţ v této podobě byl jiţ dříve zavedený na pracovišti a z blíţe 

nespecifikovaných důvodů si jej kontrolní pracovníci nepřáli měnit. Z auditu provedeného po 

zavedení 5 S jsou patrné kladné změny na pracovišti, které jsou uvedené v předchozích 

odstavcích této kapitoly. Avšak ne u všech poloţek došlo ke zlepšení. Zaměstnanci nedodrţují 

plány autonomní údrţby a kontroly, standardy 5 S jsou dodrţovány pouze sporadicky. 

V organizaci Pars nova a.s. není zavedena jednotná pracovní uniforma. Zaměstnanci jsou 

neochotni vyvíjet jakoukoliv vlastní aktivitu a nepodávají návrhy na zlepšení.  

První krok směrem ke KAIZEN a zavedení jeho dalších metod – zavedení 5 S bylo 

prvním krokem ke zlepšování pracovního prostředí a výkonu zaměstnanců, který management 

Pars nova a.s. udělal. A nyní na základě zjištění úspor, které zavedení metody 5 S přineslo, 

je pravděpodobné, ţe budou zaváděny i některé z dalších metod, jako jsou: JIT, TPM, PDCA 

apod. 

5.2 Kvantifikované úspory 

V této podkapitole budou vyčísleny úspory, k nimţ došlo zavedením 5 S na pracovišti 

a bylo je moţno alespoň částečně vyjádřit v peněţních nebo časových jednotkách. Avšak toto 

číselné vyhodnocení úspor bylo velice obtíţné, jelikoţ na malých CNC a soustruzích byla 

prováděna kusová výroba nebo pouze malé výrobní série. Z tohoto důvodu nebylo moţné 

změřit ukazatele jako je produktivita a kusový čas.  

Jednou z prvních dosaţených úspor bylo odstranění jiţ dříve vyrobené série výrobků, 

která byla na pracovišti „zapomenuta“, protoţe došlo ke stornování objednávky. 

Tyto výrobky byly zdokumentovány a uskladněny, pro případ stejné nebo podobné 

objednávky, při které by bylo moţno tyto výrobky s ţádnými nebo pouze malými úpravami 

prodat. 

Další úspory bylo dosaţeno pomocí odstranění přebytečného materiálu, zmetkových 

výrobků na kaţdém ze dvou pracovišť. V průměru se jednalo o odstranění cca 15 kilogramů 

oceli z jednoho pracoviště, která bude později prodána do sběrných surovin. Při úvaze 

výkupní ceny oceli na konci roku 2012, která byla 5,50 Kč za kilogram. Byla tato úspora 

vyčíslena na 15 x 5,50 = 82,50 Kč na jednom pracovišti.  

Díky novému vyznačení míst pro umístění ocelových přepravek na materiál a hotové 

výrobky, bylo dosaţeno úspory pohybu (kroků) a času. Původní vyznačení je vidět 
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na obrázku 4.4.3. a nové v 4.4.4. Pracovník nemusí dělat tolik kroků jako doposud, a také se 

zkrátí čas potřebný pro přinesení materiálu a odnesení výrobku, který se projeví také 

zkrácením doby potřebné pro přípravu dalšího kusu k opracování. Odhadované úspory jsou 

vyčísleny podle následující úvahy: úspora kroků díky novému vyznačení je 2,5 kroku pro dva 

úkony tj. přinesení materiálu a odnesení výrobku. Průměrně pracovník na sledovaném 

pracovním místě vyprodukuje 30 kusů výrobků za den. Díky novému vyznačení ušetří 

2,5 x 30 = 70 kroků denně. Kdyţ budeme uvaţovat 250 pracovních dní v roce, tak vzniklá 

úspora bude činit 70 x 250 = 17 500 kroků ročně. Při průměrné délce kroku 75 cm, pracovník 

nachodí za rok o 1 312 500 cm, tedy 13,125 km méně. Průměrná rychlost chůze člověka je 

3,6 aţ 5,4 km/h. Při úvaze, ţe se zaměstnanec pohybuje na pracovišti rychlostí 3,6 km/h, bude 

roční úspora času, jen díky novému vyznačení pro umístění ocelových přepravek, dosahovat 

13,125 : 3,6 = 3,65 hodiny, coţ je 3 hodiny a 39 minut. V čistě teoretické rovině, kdyby se 

podařilo dosáhnout úspory pouhých 70 kroků denně u kaţdého z 469 výrobních pracovníků, 

kteří pracovali na konci roku v Pars nova a.s., mohla by společnost ušetřit 

469 x 3,6 = 1 711,85 pracovních hodin. Přepočet na peněţní částku byl proveden pomocí 

nákladů na jednu normohodinu, protoţe výpočet pouze s průměrnou hodinovou mzdou 

dělníka by nevyjadřoval skutečnou peněţní úsporu organizace. Pro potřeby této diplomové 

práce byla jedna normohodina stanovena ve výši 360 Kč. Celková finanční úspora by pak 

mohla být 1 712 x 360 = 616 320 Kč.  

Časová a následně finanční úspora vlivem sníţení poruch strojů, nemohla být doposud 

přesně kvantifikována. Jelikoţ poruchy strojů nejsou tak častým jevem a zavedení 

standardizace, která zahrnuje i průběţné kontroly strojů, doplňování provozních kapalin 

a řádné vedení provozních deníků se projeví aţ v delším časovém horizontu. Subjektivní 

odhad sníţení poruchovosti strojů je 20%, jelikoţ byly přesně popsány ve standardech 

všechny servisní úkony, které jsou potřeba pro správný chod CNC stroje. Oproti předchozímu 

stavu, kdy byly prováděny úkony pouze dle osobního uváţení pracovníků 

Kvantifikované úspory dosaţené na jednotlivých pracovištích se nemusí zdát nějak 

závratně vysoké, avšak v konečném součtu v rámci celé organizace se jiţ mohou výrazně 

projevit na celkové ziskovosti organizace. Jejich postupným zlepšováním, kterým se metoda 

5 S také zabývá, lze dosahovat kontinuálního zlepšování v oblasti úspor a zisků. 

Celkové shrnutí kvantifikovaných úspor zobrazuje následující tabulka č. 5.2.1 
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Tab. 5.2.1 Souhrn kvantifikovaných úspor 

Činnost Úspora (kritérium) Mnoţství / Jednotka Peněţní úspora 

odstranění zmetkových 
výrobků a přebytečného 

materiálu 

materiálu 15 Kg na jednom 
pracovišti 

82,50 Kč při odstranění 
materiálu z jednoho 

pracoviště 

vyznačení míst pro 
umístění ocelových 

přepravek na materiál a 

hotové výrobky 

chůze => ztrátového 
času => peněz 

70 kroků denně  616 320 Kč roční 
úspora u výrobních 

dělníků  

sníţení poruchovosti 
stroje 

nákladů na opravy a 
výrobních prostojů 

v důsledku poruchy 

stroje  

20 % (kvalifikovaným 
odhadem) 

-- 

Pozn.: informace o poruchovosti strojů a nákladů na jejich opravu, které byly k dispozici, byly nekompletní, 

proto nemohla být přesně vyčíslena úspora v Kč v důsledku sníţení poruchovosti. 

5.3  Vyhodnocení pomocí dotazníkového šetření  

Na základě provedeného dotazníkového šetření byly zjištěny názory a zpětná vazba 

pracovníků na vybraných pracovištích, týkající se zavedení 5 S. Průzkum probíhal, jak 

na pracovištích, kde jiţ 5 S zavedeno bylo, tak i na pracovištích, kde se zaváděly jen některé 

z 5 S. 

Ze strany organizace Pars nova a.s. nebyl definován poţadavek provádět toto šetření 

a zmapovat tak situaci v celé organizaci. Tento soubor není reprezentativní, jde pouze 

o náhodný výběr zaměstnanců na určených pracovištích. Cílem je zjistit jestli je 5 S nadále 

udrţováno a názory zaměstnanců na přínosy 5 S. Zda audity probíhající v organizaci plní svůj 

účel? Jaká je podpora vedoucích pracovníků a co vidí zaměstnanci, jako největší problémy při 

výkonu jejich práce?  

Návratnost dotazníkového formuláře byla 57%. Zaměstnancům bylo rozdáno celkem 

77ks formulářů, z čehoţ jej vyplnilo a odevzdalo 44 zaměstnanců. Dotazníky byly rozdávány 

i vybírány osobně. Jako nejčastější důvody, proč zaměstnanci dotazníky nevyplnili, byl 

nedostatek času a neochota zúčastňovat se čehokoliv, co není povinné. Údaje v grafech jsou 

uváděny v celých číslech, znamenající odpovědi a názory samotných zaměstnanců. 

První otázka rozdělila respondenty do dvou hlavních skupin, podle toho kde pracují. 

Zaměstnanců pracujících ve výrobě se zúčastnilo 34 a 10 pracujících v kanceláři. Záměrně 

bylo dotazováno větší mnoţství zaměstnanců pracujících ve výrobě, jelikoţ 5 S bylo 

zaváděno především ve výrobě. Avšak většina dotazovaných zaměstnanců nyní pracujících 

v kanceláři, dříve pracovala také ve výrobě. Postupem času se však dostali na vyšší pracovní 
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pozice. Proto i názory zaměstnanců pracujících v kanceláři mají vypovídací hodnotu, jelikoţ 

tito zaměstnanci na metodu 5 S pohlíţí jiţ s určitým nadhledem. 

Odpovědi na druhou otázku „Bylo na Vašem pracovišti provedeno 1. S: Třídění...“ 

jsou uvedeny v grafu 5.3.1. 

Graf č. 5.3.1.  Provedení třídění

 

Zdroj: dotazníkové šetření Pars nova a.s., 2013 

Z grafu vyplývá, ţe nejvíce tj. 14 zaměstnanců hodnotí zavedení 1. S: Třídění jako 

bezvýznamné, z jejich pohledu nemělo ţádný přínos. Pouze dva zaměstnanci z výroby a dva 

pracující v kanceláři uvedli první moţnost „Ano, mělo pro mě velký přínos“. Na deseti 

pracovních místech právě třídění probíhá. Pro 8 pracovníků mělo třídění pouze malý přínos 

a u 8 vůbec neproběhlo. 

Třetí otázka byla otevřená a vztahovala se na předešlou druhou otázku „Jaké jsou 

podle Vás největší problémy a přínosy při zavádění 1. S: Ttřídění na pracovišti...“. Účelem 

této otázky bylo zjištění pohledu zaměstnanců na 1. S: Třídění, co jim nejvíce na Třídění vadí 

nebo jaké pro ně mělo přínosy. 

Jako přínosy byly nejčastěji uváděny vyhození nepotřebných věcí, přehlednost a lepší 

vyuţití skladovacího prostoru.  

Avšak nejvíce komentářů se vţdy objevilo u problémů. Nejčastější převládal názor, 

ţe v budoucnu lze pouţít přípravky na jiné práce. Vyhazování i takových věcí, které jsou 

potřeba. Nedostatek úloţných prostorů. Vyhození věcí ještě před skončením záruční doby 
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u lokomotiv, k jejichţ opravě se pak musí vyrábět nové přípravky. Nedostatek času 

k provedení Třídění, a tím zdrţování zaměstnanců od práce. Chaos při naváţení materiálu. 

Čtvrtá otázka se týkala zavedení 2. S: Nastavení pořádku. Odpovědi jsou uvedeny 

v následujícím grafu č. 5.3.2. 

Graf 5.3.2. Nastavení pořádku 

 

 Zdroj: dotazníkové šetření Pars nova a.s., 2013 

Nejčastěji Nastavení pořádku proběhlo, avšak s malým přínosem. Tuto moţnost 

označilo 12 výrobních zaměstnanců a 2 pracující v kanceláři. U deseti zaměstnanců nastavení 

pořádku vůbec neproběhlo. U šesti mělo velký přínos. Osm zaměstnanců se právě Nastavení 

pořádku podrobuje a 6 jich neshledalo ţádný přínos 2. S.  

Přínosy a problémy Nastavení pořádku mohli zaměstnanci vypsat v páté otázce. 

Jako přínosy zaměstnanci vypsali úsporu času při hledání a přehlednost. 

Mezi problémy při Nastavení pořádku byly nejčastěji vypsány špatné dodávky 

materiálu. Špatné vymezení prostoru mezi jednotlivými pracovišti. Nedostatek času pro 

Nastavení pořádku. Změna pracovních návyků. 

Graf č. 5.3.3 znázorňuje názory zaměstnanců na šestou otázku zaměřenou 

na 3. S: Úklid.  
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Graf 5.3.3 Úklid 

 

Zdroj: dotazníkové šetření Pars nova a.s., 2013 

 

Pouze 4 zaměstnanci pracující ve výrobě hodnotí 3. S: Úklid jako velmi přínosný, 

šestnáct dalších pak jako málo přínosný včetně čtyř zaměstnanců pracujících v kanceláři. 

U šesti nyní úklid probíhá a u 8 neměl ţádný přínos nebo nebyl vůbec proveden. 

Názory na Úklid jsou uvedeny v odpovědích na sedmou otázku, týkající se přínosů 

a problémů při zavedení úklidu. 

Jako samozřejmý přínos zaměstnanci uvedli čisté prostředí a kulturnější podmínky 

při práci.  

Mezi problémy se hlavně vyskytoval lidský faktor – lenost. Nemoţnost uklízet, protoţe 

„bordel je všude“. Nedostatek času na úklid. Nemoţnost se plně soustředit na plnění 

pracovních povinností, díky neustálému uklízení. 

Odpovědi na osmou otázku věnující se 4. S: Standardizace je zobrazena v grafu č. 5.3.4. 
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Graf 5.3.4 Standardizace 

 

Zdroj: dotazníkové šetření Pars nova a.s., 2013 

 

Z grafu lze vidět, ţe většina respondentů, u kterých byly standardy zavedeny, 

je dodrţuje. Z čehoţ si organizace Pars nova a.s. můţe vzít poučení, ţe kdyţ určitou 

proceduru zavede jako standard, bude tato procedura většinou zaměstnanců dodrţována. 

Pouze dva zaměstnanci, u kterých byly standardy zavedeny, je nedodrţují. U čtrnácti 

zaměstnanců standardy nebyly zavedeny vůbec, z toho u 4 výrobních.   

U deváté otázky jiţ nebylo tolik reakcí jako u předchozích, ale i tak zaměstnanci uvedli 

jako přínos hlavně zpřehlednění plnění úkolů. 

Největší problém při zavedení a dodrţování standardizace zaměstnanci viděli 

v nedostatku času a neustálé změně míst s paletami a jejich přesouvání. 

Graf 5.3.5 se týká desáté a poslední otázky vztahující se přímo k tématice 5 S.  

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1. ano, byly 
nastaveny a 
dodržují se

2. ano, byly 
nastaveny a 
částečně se 

dodržují

3. právě se 
nastavují

4. ano, byly 
nastaveny, ale 
nedodržují se

5. ne, nebyly 
nastaveny

6

8 8

2

10

2

4

0 0

4

Byla na Vašem pracovišti provedeno 4. S: Standardizace?

Ve výrobě

V kanceláři



53 

 

Graf 5.3.5. Zlepšování standardů 5 S 

 

Zdroj: dotazníkové šetření Pars nova a.s., 2013 

I kdyţ z grafu 5.3.4 je patrné ţe většina zaměstnanců standardy dodrţuje, tak z grafu 

5.3.5 vyplývá, ţe organizace Pars nova a.s. téměř vůbec doposud neusilovala o postupné 

zlepšování standardů. Pouze dva zaměstnanci z kanceláří se setkali s postupným zlepšováním 

standardů. U čtrnácti zaměstnanců jiţ zlepšování probíhá a u stejného počtu standardy od 

jejich zavedení zlepšeny nebyly.  

Společným jmenovatelem u většiny problémů týkajících se prvních 3 S. byly problémy 

s dodávkami materiálu, komunikací s managementem, nadřízenými a nedostatek času 

k provádění činností týkajících se 5 S. Protoţe materiál nebyl dodáván včas, v potřebném 

mnoţství a někdy také kvalitě. Proto někdy docházelo k nahromadění materiálu v takovém 

mnoţství, ţe se pracoviště stávalo nepřehledné a nebezpečné. Docházelo k neustálému 

„přehrabování“ se materiálem a hledání toho správného kusu pro danou výrobní operaci 

(například plechy o různých šířkách, a tím zaměstnanec ztrácel mnoho času). S tím souvisela 

i špatná komunikace s managementem a nadřízenými. Připomínky zaměstnanců na špatné 

zásobování byly nevyslyšeny a situace se nezlepšila. 
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Jedenáctá otázka se týkala toho, co by zaměstnanci chtěli, aby se na jejich zaměstnání 

zlepšilo, změnilo, případně zavedly nějaké další metody týkající se zlepšení výkonu 

zaměstnanců, zmenšení zmetkovitosti, apod. 

Hlavní změnu by zaměstnanci uvítali ve zlepšení přístupu a komunikace mezi 

pracovišti, vedením a především skladem. Dále pak, zrychlení objednávek, zmenšení stresu 

a celkově lepšímu přístupu k zaměstnancům. Respondenti by také uvítali jasné vymezení 

zodpovědností a úkolů, jelikoţ často dochází k tzv. „přehazování“ problému z člověka 

na druhého. Zlepšení přidělování práce, lepší organizaci toku výroby, lepší spolupráci mezi 

zaměstnanci a v neposlední řadě lepší mzdové ohodnocení. 

Graf 5.3.6 vyobrazuje vzdělanostní strukturu respondentů jak pracujících v kanceláři, 

tak i ve výrobě vztahující se k dvanácté otázce.  

Graf 5.3.6 Vzdělanostní struktura 

 

Zdroj: dotazníkové šetření Pars nova a.s., 2013 

 

Nejpočetněji zastoupenou skupinou jsou zaměstnanci se středoškolským vzděláním 

s maturitou, následně středoškolsky vzdělaní bez maturity, dva výrobní dělníci a čtyři 

kancelářští zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání. Základní vzdělání mají pouze čtyři 

dotazovaní zaměstnanci, z toho dva ve výrobě a dva v kanceláři. 

0

2

4

6

8

10

12

14

základní středoškolské 
bez maturity

středoškolské s 
maturitou

vysokoškolské

2

14

10

22 2

8

4

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Ve výrobě

V kanceláři



55 

 

Předposlední, třináctá otázka se týkala délky trvání zaměstnaneckého poměru. 

Odpovědi jsou vyobrazeny v grafu č 5.3.7. 

Graf 5.3.7. Délka pracovního poměru 

 

Zdroj: dotazníkové šetření Pars nova a.s., 2013 

 

Nejvíce zaměstnanců pracuje v Pars nova a.s. déle jak 11 let, a to 22. Méně jak 5 let 

pracuje v organizaci 18 zaměstnanců. 5 aţ 10 let trvá zaměstnanecký poměr pouze 

u 4 pracovníků. 

Poslední čtrnáctá otázka slouţila k roztřídění pracovníků podle jednotlivých pracovišť. 

Rozloţení pracovníků zobrazuje graf 5.3.8. 
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Graf 5.3.8 Rozloţení zaměstnanců 

 

Zdroj: dotazníkové šetření Pars nova a.s., 2013 

 

Největší počet respondentů pracoval u elektrických lokomotiv, nejméně u podvozků. 

Pro lepší představivost, zdali u otázek 2,4,6,8,10 týkajících se 5 S převládaly odpovědi 

v první části škály, uprostřed nebo v druhé části slouţí graf č. 5.3.8. Klíč k roztřídění, do které 

části byly odpovědi přiřazeny, znázorňuje tabulka č. 5.3.1 

Tab. 5.3.1 Roztřídění škály 
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právě probíhá 
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Třetí část škály 

ano byly nastaveny, ale nedodrţují se / nebyly 
nastaveny 

ano, ale nemělo pro mě ţádný přínos 

neproběhlo / ne, nebyly nastaveny 

 

V prvním sloupci tabulky jsou 3 nové části škály, ke kterým jsou přiřazeny hodnoty 

z druhého sloupce. Hodnoty v druhém sloupci představují původní škálu z dotazníku. První 

část škály znamená úspěšné zavedení nebo udrţování pilířů 5 S. Druhá část škály ukazuje 
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na právě probíhající nebo nastavující se pilíře 5 S. Třetí část škály znamená neúspěch 

při nastavení pilířů 5 S nebo vůbec ţádné nastavení. 

Graf, ke kterému se hodnoty z tabulky vztahují, a který zobrazuje, zda-li se v organizaci 

Pars nova a.s. spíše zaváděly a dodrţovaly jednotlivé pilíře 5 S nebo ne je označen 

číslem 5.3.8. 

Graf 5.3.9 Souhrn škál zavádění 5 S 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

Z grafu č. 5.3.8 je vidět, ţe s největší četností, a to 41 % byly pilíře 5 S nezavedeny 

nebo neměly ţádný přínos. V 23 % případů právě probíhalo jejich zavádění nebo byly právě 

zlepšovány. Pilíře 5 S, které měly pro zaměstnance kladný přínos se vyskytovaly v 36 %. 

5.4 Doporučení 

Na základě výsledků z dotazníkového šetření a samotné implementace 5 S na vybraném 

pracovišti by organizace Pars nova a.s., pokud chce zlepšit stávající situaci ve výrobě, měla 

brát zřetel na následující doporučení: 

1. Jedna z nejnutnějších změn je celkové přepracování auditovacího formuláře, jelikoţ 

nynější neuvaţuje s ţádnými měřitelnými veličinami a hodnocením pomocí škály. Zavést 

v auditovacím formuláři měření odchylky od předešlého stavu, aby mohly být zjištěny 
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zlepšení či zhoršení od předešlého stavu. Bylo by také vhodné do formuláře zavést graf 

zobrazující v delším časovém období průběh změn. 

2. Lepší vymezení pravomocí a rozdělení úkolů. Například delegováním úkolů na 

zaměstnance a přenesení zodpovědnosti na kaţdého jednotlivého zaměstnance. 

3. Jasné vymezení pracovišť a prostorů připadajících jednotlivým dělníkům 

a oddělením. Ve výrobě například pomocí namalovaných čár na podlaze. 

4.  Zabránění nebo alespoň zmenšení počtu krádeţí. Například novým uzamykatelným 

nábytkem, skřínkami. 

5. Zlepšení komunikace vedoucích pracovníků se zaměstnanci. Například formou 

různých porad nebo přes mistry. 

6. Zjišťovat příčiny, proč nejsou dodrţovány navrhované změny. Následná konzultace 

těchto důvodů se zaměstnanci a posléze vyţadovat dodrţování změn. Zavádění nápravných 

opatření a udělování sankcí v případě, ţe zjištěné nedostatky nebudou napraveny.  

7. Zefektivnění práce zaměstnanců a lepší koordinaci pracovních úkonů. Například 

pomocí zavedení metod TPM, Vizuálního managementu pracoviště, odstraněním Muda 

(plýtvání). 

8. Zavedení porad zaměřených na kontinuální zlepšování pracovního procesu 

a umoţnění zaměstnancům podávat jejich vlastní zlepšovací návrhy. Vytvořit systém, který 

by motivoval zaměstnance k dodrţování pravidel, a také k podílení se na zlepšování jejich 

pracovního prostředí a výkonu. Například pomocí zavedení Krouţků kvality. 

9. Zavést kontinuální zlepšování standardů. Například pomocí zavedení metody 

PDCA/SDCA. 
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6 Závěr 

Cílem této práce byla implementace metody 5 S na vybraném pracovišti v organizaci 

Pars nova s.s. a vyhodnocení této změny. 5 S bylo implementováno na dvou pracovištích. 

Kaţdé toto pracoviště bylo obsluhováno jedním zaměstnancem a skládalo se z jednoho 

malého CNC a soustruhu.  

 

Vyhodnocení se skládalo ze tří částí: slovního a vizuálního vyhodnocení, 

kvantifikovaných úspor a dotazníkového šetření. 

V části věnující se kvantifikovaným úsporám byly vyčísleny všechny měřitelné 

a kvantifikovatelné úspory, k nimţ došlo zavedením 5 S na pracovišti. První úspory bylo 

dosaţeno pomocí odstranění přebytečného materiálu z pracovišť, čímţ by průměrně na 

kaţdém pracovišti se soustruhem bylo odstraněno 15kg oceli. Při ceně oceli by odhadovaný 

příjem byl 82,50Kč z jednoho pracoviště.  

Následující úspory bylo dosáhnuto pomocí přemístění přepravek na materiál a hotové 

výrobky. Tato úspora byla vyčíslena na 2,5 kroku při opracování jednoho výrobku, čímţ 

pracovník ušetří odhadem 70kroků denně, coţ u 469 pracovníků činní roční úsporu 1 711,85 

pracovních hodin. Při stanovené výši 360 Kč za normohodinu zaměstnance by byla tato 

úspora ve výši 616 320 Kč. 

Pomocí zavedení metody 5 S a následnému standardu pracoviště se očekává sníţení 

poruchovosti strojů o 20%, které bylo stanoveno na základě kvalifikovaného odhadu. 

Očekávané sníţení je tak velké, jelikoţ doposud byly všechny opravy prováděny pouze podle 

uváţení pracovníka obsluhujícího daný stroj a nerespektovaly tak zcela pokyny výrobce.  

 

Základem pro následující vyhodnocení bylo dotazníkové šetření, provedené 

v organizaci Pars nova a.s. Cílem dotazníku bylo získat názory zaměstnanců na metodu 

5 S a její přínosy, na vybraných pracovištích. Neprobíhalo na reprezentativním vzorku, 

jelikoţ tento poţadavek nebyl definován ani ze strany organizace.  

Před začátkem implementace 5 S byly stanoveny dvě hypotézy, které jsou uvedeny ve 

čtvrté kapitole. Obě hypotézy potvrdilo provedené dotazníkové šetření, ze kterého bylo 

zjištěno, ţe na většině pracovišť, kde byla část nebo všech pět pilířů 5 S zavedeno, 

zaměstnanci neviděli ţádný přínos. Na coţ měly nejpravděpodobněji největší vliv dva hlavní 

faktory:  
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1. Porušení metodiky jak bylo 5 S na jiných pracovištích zaváděno – nesprávný postup 

mistra a odpovědných osob, pouze povrchní zavedení, bez proškolení zaměstnanců 

a vysvětlení přínosů této metody. 

2. Špatná nebo ţádná zpětná vazba při provádění auditů – nebyla prováděna ţádná 

účinná opatření pro napravení zjištěných nedostatků, které byly pouze konstatovány.  

Velkým problémem je také celkové organizační klima a špatná komunikace způsobující 

problémy nejen při plánování a zásobování, ale také při komunikaci s managementem. 

V konečném důsledku není brán ohled na problémy vzniklé ve výrobě, a tak nedochází 

k jejich řešení ani zpětné vazbě, která by zajistila příčiny těchto problémů a jejich nápravu. 

Zaměstnanci pak nejsou ochotni provádět jakékoliv změny v jejich pracovních návycích, 

jelikoţ nevidí ţádnou spolupráci a podporu z vyšších stupňů řízení. Další velký problém, 

který nepřispívá ke zlepšení organizačního klimatu, jsou časté krádeţe nářadí, přípravků 

a špatný stav nábytku. Jako společný jmenovatel většiny problémů shledali zaměstnanci 

špatnou komunikaci s vedením organizace. 

Na základě zjištěných informací pomocí dotazníkového šetření byly ve čtvrté 

podkapitole definována doporučení, která by pomohla organizaci zlepšit aktuální stav 

ve výrobě, pomoci zavádět další metody zefektivňující výrobu, zmenšující zmetkovost, zvýšit 

zapojení zaměstnanců do rozhodovacího procesu a zlepšit špatné organizační klima. 

V rámci působení v organizaci Pars nova a.s. bylo zjištěno mnoho nedostatků, jejichţ 

vlivem je narušována firemní kultura, a tak je velice těţké zavádět jakékoliv nové metody.      
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SEZNAM ZKRATEK 

K1-26 - koleje 

CNC (Computer Numerical Control) - Číslicové řízení pomocí počítače 

(CNC stroje jsou obráběcí stroje, které jsou řízeny počítačem tak, aby vyráběly produkty 

podle předem daných numerických dat.)
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Přílohy 

Příloha č. 1. - Výrobní haly 1 a 2 

 

Zdroj:   interní zdroj Pars nova a.s. 
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Příloha č. 2. – Auditovací formulář: před zavedením 5 S 

Pracovník: aaa Číslo pracoviště: 64118 

    Posuzovaná položka Popis ANO NE 

1. 

Vyskytují se na pracovišti a 
stolech pouze potřebné věci? 

Nepotřebné věci musí být označeny červenou 
nálepkou a po dohodě s vedoucím pracovníkem 
bude s věcí naloženo.   x 

2. 

Rozvody a kabeláž neleží volně 
na podlaze, případně nevisí a 
jsou kryty strojů řádně 
uchycené? 

Vše musí být řádně uchycené a na svém místě. 

  x 

3. 

Jsou pracovníci na pracovišti a 
je zodpovědně veden pracovní 
deník strojů? 

Kontrola dodržování technologické disciplíny. 

  x 

4. 

Jsou předepsané prostory bez 
špon a materiálu z obrábění? 

Prostory jsou po čas auditu přiměřeně znečištěny v 
závislosti na výrobě.   x 

5. 

Je veškerá dokumentace a 
zakázková tabule aktuální a 
jednoznačně označena? 

Jsou veškeré dokumenty na pracovišti řádně 
označené, vypsané a aktuální? 

  x 

6. 

Používají pracovníci všechny 
předepsané prostředky BOZP? 

Pracovníci používají předepsané ochranné 
prostředky při výkonu práce. x   

7. 

Všechny přípravky a materiál 
jsou uloženy na svém místě? 

Jsou ukládací plochy řádně označeny a je na nich 
uložený a setřízený odpovídající materiál?   x 

8. 

Jsou uličky a informační zóny 
čisté a nezastavěné? 

Nejsou v uličkách překážky, informační tabule jsou 
volně přístupné, nejsou překážky kolem 
manipulačního místa stroje.   x 

9. 

Dodržují pracovníci standardy 
5S a pořádku? 

Je vidět snaha o odstranění zdrojů nečistot?  

  x 

10. 

Dodržují pracovníci plán 
autonomní údržby a kontroly? 

Je stroj čistý, bez prachu, špíny a oleje? Jsou 
provozní kapaliny doplněny v předepsaném 
rozsahu?   x 

11. 

Je na pracovišti vyvěšen plán 
úklidu a je plněn? 

Je na pracovišti přítomen plán úklidu spolu s 
odpovídajícím rozsahem činností?   x 

12. 

Jsou na pracovišti čistící 
prostředky potřebné k 
bezproblémovému plnění plánu 
úklidu? 

Jsou úklidové prostředky na určeném a označeném 
místě v předepsaném rozsahu? 

x   

13. 

Jsou na pracovišti důležité 
pracovní postupy a instrukce? 

Jsou tyto postupy na viditelném místě? 

x   

14. 

Jsou vypracovány standardy 5S 
a pořádku? 

Jsou tyto postupy v podvědomí obsluhy a je 
schopna je popsat?   x 

15. 

Jsou vypracovány standardy na 
BOZP? 

Jsou tyto postupy v podvědomí obsluhy a je 
schopna je popsat?   x 

16. 

Jsou vypracované standardy na 
autonomní údržbu a kontrolu? 

Jsou tyto postupy v podvědomí obsluhy a je 
schopna je popsat?   x 
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17. 

Podniková uniforma/ pracovní 
oblečení? 

Mají všichni pracovníci předepsané pracovní 
oblečení a ochranné pomůcky na pracovišti?   x 

18. 

Je na pracovišti záznam o 
proškolení pracovníků v oblasti 
5S, autonomní údržby a BOZP? 

Je na pracovišti záznam o proškolení pracovníků? 

 
x 

19. 

Podávají pracovníci požadavky a 
zlepšení v oblasti 5S, autonomní 
údržby a BOZP - Kaizen? 

Je na pracovišti určené místo pro tyto návrhy? 

  x 

20. 

Informace o hodnocení 
pracovníků jsou prezentované 
tak, aby motivovaly 
zaměstnance? 

Jsou vizualizované a aktuální informace o 
hodnocení pracovišť? Jsou srozumitelné pro 
zaměstnance? 

x   
Zdroj: interní zdroj Pars nova a.s. 
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Příloha č. 3. – Auditovací formulář: po zavedení 5 S 

Pracovník: aaa Číslo pracoviště: 64118 

    Posuzovaná položka Popis ANO NE 

1. 

Vyskytují se na pracovišti a 
stolech pouze potřebné věci? 

Nepotřebné věci musí být označeny červenou 
nálepkou a po dohodě s vedoucím pracovníkem 
bude s věcí naloženo.  x 

 

2. 

Rozvody a kabeláž neleží volně 
na podlaze, případně nevisí a 
jsou kryty strojů řádně 
uchycené? 

Vše musí být řádně uchycené a na svém místě. 

 x 

 
3. 

Jsou pracovníci na pracovišti a 
je zodpovědně veden pracovní 
deník strojů? 

Kontrola dodržování technologické disciplíny. 

 x 

 
4. 

Jsou předepsané prostory bez 
špon a materiálu z obrábění? 

Prostory jsou po čas auditu přiměřeně znečištěny v 
závislosti na výrobě.  x 

 
5. 

Je veškerá dokumentace a 
zakázková tabule aktuální a 
jednoznačně označena? 

Jsou veškeré dokumenty na pracovišti řádně 
označené, vypsané a aktuální? 

  x 

6. 

Používají pracovníci všechny 
předepsané prostředky BOZP? 

Pracovníci používají předepsané ochranné 
prostředky při výkonu práce. x   

7. 

Všechny přípravky a materiál 
jsou uloženy na svém místě? 

Jsou ukládací plochy řádně označeny a je na nich 
uložen a setřízen odpovídající materiál?  x 

 
8. 

Jsou uličky a informační zóny 
čisté a nezastavěné? 

Nejsou v uličkách překážky, informační tabule jsou 
volně přístupné, nejsou překážky kolem 
manipulačního místa stroje.  x 

 
9. 

Dodržují pracovníci standardy 
5S a pořádku? 

Je vidět snaha o odstranění zdrojů nečistot?  
  x 

10. 

Dodržují pracovníci plán 
autonomní údržby a kontroly? 

Je stroj čistý, bez prachu, špíny a oleje? Jsou 
provozní kapaliny doplněny v předepsaném 
rozsahu?   x 

11. 

Je na pracovišti vyvěšen plán 
úklidu a je plněn? 

Je na pracovišti přítomen plán úklidu spolu s 
odpovídajícím rozsahem činností?  x 

 

12. 

Jsou na pracovišti čisticí 
prostředky potřebné k 
bezproblémovému plnění plánu 
úklidu? 

Jsou úklidové prostředky na určeném a označeném 
místě v předepsaném rozsahu? 

x   

13. 

Jsou na pracovišti důležité 
pracovní postupy a instrukce? 

Jsou tyto postupy na viditelném místě? 

x   

14. 

Jsou vypracovány standardy 5S 
a pořádku? 

Jsou tyto postupy v podvědomí obsluhy a je 
schopna je popsat?  x 

 
15. 

Jsou vypracovány standardy na 
BOZP? 

Jsou tyto postupy v podvědomí obsluhy a je 
schopna je popsat?  x 

 
16. 

Jsou vypracované standardy na 
autonomní údržbu a kontrolu? 

Jsou tyto postupy v podvědomí obsluhy a je 
schopna je popsat?  x 

 
17. 

Podniková uniforma/ pracovní 
oblečení? 

Mají všichni pracovníci předepsané pracovní 
oblečení a ochranné pomůcky na pracovišti?   x 



2 

 

18. 

Je na pracovišti záznam o 
proškolení pracovníků v oblasti 
5S, autonomní údržby a BOZP? 

Je na pracovišti záznam o proškolení pracovníků? 

x 
 

19. 

Podávají pracovníci požadavky a 
zlepšení v oblasti 5S, autonomní 
údržby a BOZP - Kaizen? 

Je na pracovišti určené místo pro tyto návrhy? 

  x 

20. 

Informace o hodnocení 
pracovníků jsou prezentované 
tak, aby motivovaly 
zaměstnance? 

Jsou vizualizované a aktuální informace o 
hodnocení pracovišť? Jsou srozumitelné pro 
zaměstnance? 

x   
Zdroj: interní zdroj Pars nova a.s. 
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Příloha č. 4. – 5 S barevné značení  

5 S 

Pouţívané barevné 

značení 

 
VĚCI POUŢÍVANÉ VE 

VYJÍMEČNÝCH 

PŘÍPADECH 

 

 

VĚCI NEPOTŘEBNÉ, 

K VYHOZENÍ, PRODEJI, 

NEBO UPOTŘEBITELNÉ 

JINDE 
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Příloha č. 5 - Standard pracoviště 

  STANDARD PRACOVIŠTĚ    

Hala II OBROBNA – SOUSTRUH CNC - MALÝ Pracoviště: 64118 

Na začátku směny: 1. Provést kontrolu hladiny: a) v hlavním agregátu 

hydrauliky 

        b) v agregátu ztrátového mazání 

        c) chladící kapaliny 

        d) hladiny oleje 

        e) hlavního tlaku 

f) optického ukazatele 

znečištění filtru 

g) těsnosti a neporušenosti 

hydraul. systému (vizuálně) 

   2. Připravit si měřidlo a přechodné kalibry 

  

Po kaţdém pouţití:  1. Ukládat pracovní pomůcky na určená místa 

 

Na konci směny:  1. Uklidit měřidlo a přechodné kalibry 

   2. Výzisk řádně označit a odnést do skladu 

3. Odstranit nepotřebný nebo poškozený materiál, výrobky, 

polotvary 

   4. Očistit stroje od ţelezných pilin a špon 

   5. Zbavit dopravník hrubých mechanických nečistot 

 

Týdně:  1. Očištění dílenského nábytku od prachu a nečistot 

   2. Očistit stroje od prachu, oleje a emulze 

   3. Kontrola filtru hlavního agregátu hydrauliky  

   4. Doplnit:  a) agregát ztrátového mazání 
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     b) hlavní agregát hydrauliky 

 

Měsíčně:  1. Kontrola tlaků na minimess přípojkách ventilů VR62 a VR63  

PROVÁDÍ ÚDRŢBA 

 

Kaţdé 4 měsíce: 1. Vyměnit a vyčistit chladící kapalinu 

Kaţdých 6 měsíců: 1. Kontrola plnícího tlaku akumulátoru – 2,5 MPa 

2. Namazat plastickým mazivem řetězový převod mezi 

převodovkou a hnací hřídelkou dopravníku a u výhozového 

prostoru uloţení hnací hřídelky na obou stranách 

Ročně:   1. Vyměnit a vyčistit hlavní agregát hydrauliky 

Kaţdých 2000h.: 1. Provedení kontaminační a chemické zkoušky oleje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kontrolní osoba: xxx (mistr) 

 

 

Datum 24.8.2012      Vypracoval: Komenda
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Příloha č. 6 – Graf vývoje počtu zaměstnanců od 1.1.2008 do 1.1.2012 v organizaci 

Pars nova a.s. 

 

 

Zdroj: interní informace Pars nova a.s., 2011 
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Příloha č. 7 – Organizační struktura Pars nova a.s. 

Sekretariát PAS

Asistentka

1

útvary GŘ

ÚSEK  ŘÍZENÍ OBCHODNÍ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK FINANČNÍ ÚSEK PERSONÁLNÍ ÚSEK VÝROBNÍ ÚSEK ÚSEK NÁKUPU REALIZACE SERVIS

KVALITY

celkový počet zaměstn. 24 celkový počet zaměstn. 10 celkový počet zaměstn. 33 celkový počet zaměstn. 16 celkový počet zaměstn. 5 Sekretariát VÚ celkový počet zaměstn. 582 celkový počet zaměstn. 38 celkový počet zaměstn. 5 celkový počet zaměstn. 18

Sekretariát OÚ

technický pracovník

1 PR manager TECHNICKÝ ARCHÍV ÚČTÁRNA PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ PROJEKTOVÝ MANAGER SERVISU 1

VÝROBY NÁKUP MANAGER 1

1 1 3 Technická přípr. 1

a řízení výroby

ŽKV- modernizace KONSTUKCE CONTROLLING Doprava STRATEGICKÝ PROJEKTOVÝ MANAGER SERVISU 2

Pověřen vedením: NÁKUP MANAGER 2

0 1 7  - Plánování a řízení výroby 5 1

 - Techologie

ŽKV - opravy PROJEKCE INFORMAČNÍ TECHN. TECHNOLOGIE OPERATIVNÍ PROJEKTOVÝ MANAGER SERVISU 3

NÁKUP MANAGER 3

5 1

0

Nová k.v. a marketing Nekonstrukční VS 1 REŽIJNÍ NÁKUP PROJEKTOVÝ MANAGER SERVISU 3

činnosti a procesy Modernizace 814, 914 MANAGER 4

1 7 1

VS 2 LOGISTIKA DLOUHODOBÉ OBCHONÍ MANAGER

Tram. a el. lokomotivy PŘÍJEM,  SKLADY PLÁNOVÁNÍ

1 1

VS 3 Mechanici servisu

854, 954, EMJ

VS 4

podpůrné činnosti

VS 5

podvozky

VS 6

lakovna

VS 7

elektrohala

ZKUŠEBNA

OBSLUHA

2

4

32

0

34

31

GENERÁLNÍ  ŘEDITEL

2

3

PŘEDSTAVENSTVO

VALNÁ  HROMADA

DOZORČÍ RADA

736

2 1

1

17

4

82114

152

67

84

74

5

Měření a metrologie

ZMOCNĚNEC PRO 

JAKOST

ZMOCNĚNEC PRO 

EMS

Výrobní a výstupní 

kontrola

TBZ

4

6

1

48

Plánování kvality

12

Defektoskopie

Vstupní kontrola

6

34

1

1

26

10

1

 

Zdroj: interní zdroj Pars nova a.s.  


