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Téma mé diplomové práce je „Cestou metody KAIZEN k úspěchu“. Hlavní cíl mé 

diplomové práce bylo popsat možnosti zavedení metody KAIZEN ve strojírenské organizaci. 

Diplomová práce se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části se věnuji 

neustálému zlepšování a celkové strategii metody KAIZEN. Přínosy a náměty metody 

KAIZEN vysvětluji v praktické části. Analyzovala jsem systémy dobrého hospodaření a 

navrhla jsem zlepšovací návrhy metody 5S a KAIZEN. 
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ÚVOD 

 

„ Vždy když něco děláš, jednej rozumně a 

mysli na konec. Včerejší vítězství jsou méně 

důležitá než zítřejší plány. Neúspěch je šance 

udělat to příště líp.“ 

           H. Ford
1
 

 

Vše na světě se mění a podléhá mnoha evolučním změnám. Ti, kteří je dokážou 

postřehnout, přijmout a také se přizpůsobit, jsou vítězi. O dnešním trhu to platí taktéž. 

Z tohoto důvodu by nezbytnou součástí operativnosti každé firmy mělo být hledání úspěšných 

praktik a srovnání se s nejlepšími. Cíl je jasný: inspirovat se, přizpůsobit se, převzít a zlepšit 

své dosavadní praktiky. 

Vyrábět stále rychleji a rychleji, ve špičkové kvalitě a za nízkou cenu, to jsou zaříkávadla 

průmyslové výroby, noční ďas všech manažerů menších i velkých firem. Manažeři dnes 

hledají nápady a způsoby, jak být stále lepšími ve všech uvedených kritériích. Mnoho z firem 

již uplatňuje postupy a metody, které omezují plýtvání a kontrolují procesy. Moderní trh je 

nemilosrdný a pro slabé jedince na něm není místo.  

Společnosti, které chtějí přežít, tak musí neustále přezkoumávat své stávající procesy, 

iniciovat změny ke zdokonalení a realizovat inovace. Zároveň, pokud chce podnik projít 

dnešní dobou zvýšené konkurence a přizpůsobovat se stále se zvyšujícím cenám vstupních 

surovin, vlivům okolí a globálnímu prostředí, musí klást enormní důraz na inovace, jejich 

řízení a kontrolu. V současnosti jdou české firmy směrem nákladových strategií, což vede ke 

snižování nákladů a nejen snižování nákladů vede k dlouhodobé ekonomické stabilitě. 

Právě KAIZEN je příjemnou alternativou k výše zmíněným nákladovým strategiím. 

KAIZEN ve své podstatě znamená zdokonalování a stojí za hospodářským úspěchem 

v Japonsku. Hlavní myšlenkou celé této filosofie je spojitost všech zaměstnanců, tudíž se 

týká, jak řadových dělníků, tak vysokého managementu. KAIZEN je stálé zlepšování procesů, 

lidí a činností firmy. 

 

Tématem mé diplomové práce je využití metod KAIZEN, tuto metodu jsem aplikovala na 

opavskou společnost Femont s.r.o. Společnost nemá doposud zavedenou žádnou z metod 

                                                        
1 Americký herec a režisér narozen 13. 7. 1942 
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inovací, proto bude analýza využití metody KAIZEN základním stavebním kamenem pro 

rozvinutí a zdokonalení standardů. 

V teoretické části popíšu základní filosofii metody KAIZEN a metody, které lze v rámci 

KAIZEN zahrnout. Na druhou stranu v praktické části se zaměřím na hloubkový rozbor 

vybrané firmy a možnost uplatnění KAIZEN. 

 

„ Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejný počet hodin denně, jako 

měl Michelangelo
2
, Kolumbus

3
, Einstein

4
 i Napoleon

5
.“  

neznámý autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, italský sochař, architekt a malíř žijící v letech 6. 3. 1475 –   18. 

2. 1564 
3 Kryštof Kolumbus, italský mořeplavec a kolonizátor žijící na přelomu 15. a 16. století 
4 Albert Einstein, německý teoretický fyzik a vědec žijící v letech 14. 3. 1879 – 18. 4. 1955 
5 Napoleon I. Bonaparte, francouzský vojevůdce, státník a císař žijící v letech 1769 – 1821 



5 

 

1 TEORETICKÉ PRINCIPY KAIZEN 

1.1  Význam pojmu KAIZEN 

 

Na základě nepředvídatelných změn na lokálních a světových trzích, vysoké 

konkurenci a nižší poptávce nad nabídkou v průmyslových odvětvích, nastává situace, kdy 

být úspěšným v podnikání je čím dál tím více obtížnější. Nynější doba začíná být stále více 

nepřehledná. Obchod, výroba, informační technologie a doprava propojují svět a tím si 

začínáme uvědomovat, jak malý byl a je. 

KAIZEN je metoda stálého zvyšování kvality, technologií, firemní kultury, 

produktivity a mnoha dalších a zároveň to je jeden z nejdůležitějších pojmů japonského 

managementu. Při tvorbě KAIZEN si můžeme jednoduše položit tři následující otázky:  

 

1. Co to KAIZEN je?  

2. Co musíme udělat proto, abychom mohli použít principy KAIZEN?  

3. Jaké jsou výhody KAIZEN? 

 

Metoda KAIZEN se poprvé objevila v Japonsku po 2. světové válce. Samotné slovo 

KAIZEN znamená “neustálé zlepšování” a pochází ze dvou japonských slov, jak znázorňuje 

obrázek č.1, ze slova KAI – změna a ze slova ZEN – lepší: 

 

 

Obr.1 Znázornění významu KAIZEN v japonštině 
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Japonci jsou toho názoru, že snad ani jeden jediný den by určitě neměl proběhnout bez 

toho, že by se kdekoliv a jakkoliv ve společnosti nezrodila myšlenka zdokonalení nebo 

k němu nedošlo. 

1.2  KAIZEN a jeho uplatnění v podniku 

 

Je to systém, který zahrnuje všechny zaměstnance – od nejvyššího managementu až po 

řadové pracovníky. Zdroj celého tohoto „ekonomického zázraku“ tkví v samotném chápání 

japonské mentality, ve snaze o zdokonalování a slušnosti osobnosti, která věří, že pouze 

opravdovost zajímající se o výsledky, je nakonec přinese [15]. 

KAIZEN v aplikaci k podniku znamená kontinuální zlepšení všech, tzn. jak manažerů, 

tak řadových pracovníků. Je založen na provádění malých změn pravidelně, vždy se jedná o 

zvýšení produktivity, bezpečnosti a snížení plýtvání. 

Západní filosofie říká: „ Když to není rozbité, neopravuj to.“, kdežto KAIZEN 

filosofie říká: „ Dělej to lépe, vyráběj lépe, zkoušej to, i když to není rozbité, protože pokud to 

tak neuděláš, nemůžeme soutěžit s těmi, co to tak udělají.“ V Japonsku je KAIZEN systém 

zlepšování, který zahrnuje domácí i firemní život a osahuje i sociální aktivity. Je to koncept, 

jenž je aplikován v každém aspektu lidského života. 

KAIZEN také zahrnuje stanovování standardů a poté i neustálé zlepšování těchto 

standardů. Často ale dochází ke špatnému pochopení metody KAIZEN. Nelze se domnívat, že 

jednorázovou inovací docílíme vytoužených cílů a radikálních zlepšení. Jak již bylo výše 

zmíněno KAIZEN je založen na principu neustálého každodenního zlepšování. Je to princip, 

jenž nemá konec a bere si za cíl vytvořit stálou konkurenční výhodu. 

Správné pochopení systému znamená, že všichni zaměstnanci jsou motivováni, co 

nejlépe vykonávat svou práci a stejný přístup také očekávají od svých spolupracovníků. 

Každý výsledek dané činnosti je také výsledkem odrážejícím se z činnosti předešlého 

pracovníka, kde stěžejním a nejdůležitějším je komunikace, informovanost a maximální 

spolupráce mezi zaměstnanci. 

1.2.1 Pozice zapojené do KAIZEN 

 

 Top management – měl by jít příkladem všem. Top management své nápady a 

náměty, jenž nejsou strategického charakteru je sděluje svým zaměstnancům a tím 

také podnítit jejich nápad. Pernica ve své knize uvádí, že tito manažeři zpravidla mají 
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celopodnikový nadhled, mohou využívat potenciálu a znalostí středního a nižšího 

managementu, a právě proto mohou být velice cenným přínosem v řadě zlepšení, které 

by jinak „zaspaly“ pro svoji zdánlivou prosaditelnost ve vedení [10]. 

 Střední a nižší management – klíčový prvek iniciace podnětů. Celý management je 

odpovědný za stanovení cílů na zlepšení a také jejich řízení. Jsou zde promítány 

všechny cíle managementu a zejména ten strategický. 

 Techničtí pracovníci a inženýři – hlavní role zde mají technologické a technické 

přípravy, konstrukce, plánovači výroby. Zde vznikají koncepční inovace. 

 Zaměstnanci a dělníci – zaměstnanci mají v rámci metody KAIZEN jasně stanovené 

cíle, které jsou samozřejmě doprovázeny s celkovou strategií podniku. Zlepšování je 

zde v podobě bezpečnosti práce, ergonomie, dolaďování koncepcí, plynulosti výroby. 

 KAIZEN v administrativě – existují zde týmy pro implementaci projektů, 

samostatné aktivity zaměstnanců i multifunkční týmy řešící návaznost podpůrných 

procesů na procesy hlavní [10]. Úspěšnou koncepcí ke zlepšení administrativy je ta 

koncepce, která nezlepší jen chod na oddělení, ale která bude zlepšovat celý proces. 

 

1.2.2 KAIZEN a management 

 

V Japonsku má management dvě základní součásti, je jím údržba a zdokonalení. 

Údržba platí pro aktivity, které se zaměřují na udržování dosavadních technologií, provozních 

a manažerských standardů a zdokonalení platí pro aktivity ke zdokonalení stávajících 

standardů. Pro přehlednost jsem připojila sérii obrázku č.2 znázorňující japonské vnímání 

pracovních pozic. 

 

                  

           

Vrcholový management            

Střední management    Zdokonalení       

Vedoucí pracovníci      Údržba     

Dělníci            

           

                  

Japonské vnímání jednotlivých pracovních pozic    
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Vrcholový management  Inovace         

Střední management    KAIZEN       

Vedoucí pracovníci       Údržba     

Dělníci            

         

                  

Japonské vnímání jednotlivých pracovních pozic  

   

                  

           

Vrcholový management  Inovace         

Střední management            

Vedoucí pracovníci      Údržba     

Dělníci            

           

                  

Západní vnímání jednotlivých pracovních pozic    

 

Obr.2 Japonské vs. západní vnímání jednotlivých pracovních pozic [2] 

1.2.3 KAIZEN a jeho tři základní pilíře 

 

Při porovnání Japonska a Západu nacházíme mnoho rozdílů v podnikovém chápaní a 

myšlení. Japonsko se zaměřuje na filosofii KAIZEN a západní směr jde spíše formou inovací. 

Filosofie KAIZEN, pokud se dobře naplánuje, může být dále rozdělena do tří úseků [3]: 

 

1. KAIZEN zaměřený na management 

2. KAIZEN zaměřený na skupiny 

3. KAIZEN zaměřený na jednotlivce  

 

Pro přehlednost a jednodušší orientaci ve všech třech úsecích jsem připojila tabulku 

č.1 navrženou Masaaki Imaem v jeho knize KAIZEN [2]. 
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 KAIZEN zaměřený KAIZEN zaměřený KAIZEN zaměřený 

 na management na skupiny na jednotlivce 

Nástroje Sedm statistických Sedm statistických Zdravý rozum, 

 nástrojů (viz Doda- nástrojů, Sedm statistických 

 tek E), Nových sedm Nástrojů 

 Nových sedm nástrojů, Nástrojů  

 Profesionální   

 dovednosti   

Zahrnuje Manažery Členy kroužků QC Každého 

  a odborníky (jako skupin)   

Cíl Zaměření na systémy V rámci stejného V rámci vlastních 

  a postupy Pracoviště povinností 

Cyklus (Období) Po celou dobu Čtyři až pět měsíců Kdykoli 

  projektu na dokončení   

Dosažení cíle Jakýkoli počet, pro Dva až tři ročně Mnoho 

 které se manage-   

  ment rozhodne     

Systém podpory Projekční týmy Skupinové činnosti, Systémy zlepšovacích 

  Kroužky QC6, Návrhů 

  Systémy zlepšovacích  

    Návrhů   

Náklady na realizaci Realizace rozhodnutí Většinou nemá Nenákladné 

 někdy vyžaduje ma- Kladné  

  lou investici     

Výsledek Nové zlepšení systé- Zlepšení pracovního Zlepšení na místě 

 mu a zařízení postupu,  

    Revize standardu   

Získané výhody Zlepšení manažer- Zlepšení morálky, Zlepšení morálky, 

 ských výkonů Pocit účasti, Uvědomělost v rámci 

  Získání zkušeností KAIZEN, 

   Sebezdokonalení 

Směr Postupné a viditel- Postupné a vidi- Postupné a viditelné 

 né zlepšení, telné zlepšení Zlepšení 

 Výrazné zlepšení   

  stávajícího stavu     

Tab. 1 Segmenty KAIZEN [2] 

 

KAIZEN zaměřený na management je ústředna pilíř, neboť se koncentruje na nejdůležitější 

strategické a logistické témata a je zároveň zdrojem pohybu pro potřebné dosažení sukcesu a 

navýšení morálky. 

                                                        
6 QC z angl.slova quality control 
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KAIZEN zaměřený na skupiny je kroužek kontroly kvality a také kolektivní činnosti, která řeší 

pomocí statistických nástrojů zjevné i skryté problémy. V této fázi také stále probíhá celá 

koncepce PDCA a plénum týmu neidentifikují pouze problémové okruhy, ale také faktické 

příčiny, jenž budou zavádět, analyzovat a zkoušet protiopatření až nakonec uvedou nový 

postup nebo standard [2]. 

 

KAIZEN zaměřený na jednotlivce je projevem režimu návrhů zlepšení. Jsou nástrojem 

k realizaci individualismu, KAIZENu zaměřeného individuálně a zároveň hesla: „Měl bys 

pracovat chytřeji, nebo více“ [3] 

1.3 KAIZEN a plýtvání 

 

Masaaki Imai, duchovní otec filosofie KAIZEN, definuje základní zdroje plýtvání a 

uvádí je jako Muda, Mura, Muri. Všechny tři složky na sebe navazují, což znázorňuji 

v obrázku 2. 

 

 

 

Obr. 3 Základní zdroje plýtvání [vlastní zpracování] 
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1.3.1 Zdroje plýtvání  

 

Tři základní zdroje plýtvání [17]: 

MUDA (plýtvání) – nadbytečná, neužitečná hodnota produktu v očích zákazníka, tzn. 

ztráta materiálu, energie, času. 

MURA (vychylující se) – změna pracovní náplně v procesu, nerovnoměrnost v práci, 

neharmoničnost. 

MURI (přetížený) – práce nadměrnější než je kapacita procesu, přebytky, zbytečné 

zásoby.   

 

Procesy, jenž ve společnosti probíhají také rozlišujeme na ty, které produktu přidávají 

hodnotu a na ty, které hodnotu nepřidávají. Když řekneme, že zákazníkovi hodnotu 

nepřidávají znamená, že nepřináší žádný užitek a zákazník v konečném důsledku jejich 

přítomnost vůbec neocení. Mezi nepřinášející užitek můžeme uvést např. nařízenou 

legislativu (BOZP, účetnictví aj.) a také plýtvání (MUDA). Cílem štíhlé výroby je eliminovat 

tyto faktory. 

 

Ve výrobním procesu plýtvání rozdělujeme do 7 základních druhů, příčin: 

 

1. Plýtvání vyvolané nadprodukcí – vzniká z větší výroby produktů než samotný 

zákazník objednává. Zpravidla vzniká za záměrem vyššího využití výrobních kapacit, 

což také znamená vyšší produktivita práce, a také za záměrem výroby daného 

množství dokončených výrobků navíc. Tímto druhem plýtvání také potřebujeme 

skladovací prostory. 

2. Plýtvání vyvolané nadbytečnými zásobami – vzniká skladováním nadprodukce, 

nedokončených výrobků atd. Tyto zásoby vyvolávají zbytečnou potřebu nových 

nákladů (obaly, regály, vysokozdvižné vozíky). V těchto výrobcích bezpochyby 

zadržujeme finanční prostředky, které můžeme a máme využít jinde. 

3. Plýtvání vyvolané opravami a zmetky – vznikem zmetků a nekvalitních výrobků nám 

vznikají nové a nové zbytečné náklady. Každá oprava spotřebovává práci 

zaměstnanců, čas a více finančních prostředků. Snem každého v lean managementu je 

nulová zmetkovost. 
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4. Plýtvání vyvolané zbytečnými pohyby – vyšší hodnoty výrobek získá při 

přimontování součástky, tudíž pohyby např. dělníků, které předcházejí celému procesu 

před přimontováním se řadí mezi zbytečné pohyby. 

5. Plýtvání vyvolané špatným zpracováním – dá se říci, že tuto oblast plýtvání můžeme 

eliminovat zdravým rozumem. 

6. Plýtvání vyvolané prostoji – pokud není možné pokračovat ve výrobním procesu a 

čekáme. Tyto prostoje mohou být způsobeny poruchou stroje, nedostatečnou zásobou 

materiálu ke zpracování atd. Prostoj je možno dobře identifikovat. 

7. Plýtvání v sekci dopravy – zajištění správného toku materiálu, mezisklady, rozmístění 

skladů a pracovišť, znalost pracovníků. 

 

1.3.2 Koncepce Lean production 

 

Koncept “Lean Production” (= štíhlá výroba)se zakládá na výrobě, která se 

přizpůsobuje požadavkům a poptávce zákazníka s cílem dodat vše zákazníkovi [18]:  

 

 přesně to, co potřebují, 

 v době, kdy to potřebují, 

 v potřebném množství, 

 v potřebném pořadí, 

 bez chyb, 

 při nejnižších nákladech. 

 

1.3.3 Příklady plýtvání 

 

Z rozdílnými druhy plýtvání se setkáváme nejen ve výrobě, ale také v procesech 

administrativních. Každý podnik usiluje o jejich eliminaci, vybrala jsem některé z mnoha 

příkladů plýtvání, které rozepsala a popsala Akademie produktivity a inovací [13]:  

 

 Nadprodukce – vypracované projekty dané do „šuplíku“, duplicitně ukládaná 

data (elektronická forma, papírová forma,…), úkoly zadané duplicitně 
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 Zbytečné postupy, procesy – složité pracovní postupy, neúplné podklady 

k rozhodovacím procesům 

 Transfer informací a transport, zbytečné pohyby – nevyužívání standardů, 

nepřehlednost v údajích na společném disku, informační toky, které nejsou 

standardizované, „tým“ nepracuje na jednom pracovišti, neefektivně 

zorganizované pochůzky a služební cesty, neefektivní rozmístění 

administrativních prostorů 

 Nadbytečné zásoby – velké množství uložených dat, absence recyklace 

 Chyby a opravy, nevyužívání znalostí – nepochopení zadání, zadání úkolu 

aniž by byl zohledněn potenciál pracovníka, chybná specifikace úkolu 

 Čekání – nesprávná stanovení priorit, necháváme další členy čekat na 

rozhodnutí, čekání na zásadní rozhodnutí 

 

1.4 KAIZEN a inovace 

 

Massaki Imai rozlišuje dva protichůdné přístupy k pokroku. První je pokrok 

gradualistický a druhý pokrok se nazývá skokový. Obecně se dá říci, že japonské firmy 

upřednostňují přístup gradualistický a západní firmy přístup skokový, přičemž přístup 

skokový ztělesňuje pojem inovace. Inovace je dramatická a poutá na sebe příliš mnoho 

pozornosti. Principy KAIZEN jsou naproti tomu někdy poněkud nenápadné a nedramatické 

[14].   

 

1.4.1 Inovace 

 

Jak je již výše zmíněno inovace je oproti metodě KAIZEN velmi dramatická. Je to 

řízený proces přenosu, generování a implementace. Zaměřuje se na oblast nových zařízení, 

nových technologií, zavádění trendů. Často se na celé realizaci podílí jen úzký okruh 

zaměstnanců, což s sebou nese určité problémy v komunikaci. 

Inovaci lze chápat jako výbuch lávy, které se opakují ve velmi vzdálených časových 

úsecích [2].  
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1.4.2 Srovnání KAIZEN a inovace 

 

Obě tyto metody pojí společný cíl, což je postup vpřed, kdy se společnost stává více 

konkurenceschopnější. I přes společný cíl se však dělí mnoha rozdíly a hlavní rozdíly mezi 

nimi ukazuje názorná tabulka č.2, kterou  pro lepší ozřejmení pojmů sestavil Imai ve své 

knize KAIZEN [3]. 

 

  KAIZEN     Inovace       

1. Účinek Dlouhodobý a dlouho Krátkodobý, ale dramatický  

  trvající, ale nedramatický         

2. Tempo Malé kroky   Velké kroky     

3. Časový rámec Kontinuální a přírůstkový Přerušovaný a nepřírůstkový   

4. Změny Postupné a neustálé Náhlé a přechodné     

5. Účast Všichni     Několik vybraných "šampionů" 

6. Přístup Kolektivismus, skupinové Drsný individualismus, individuální 

  úsilí, systémový přístup nápady a úsilí     

7. Typ změny Udržování a zdokonalování Přestavba od základů   

8. Impuls Konvenční know-how Technologické průlomy,   

        nové vynálezy, nové teorie   

9. Praktické požadavky Minimální investice, ale Vysoké investice, ale málo úsilí na  

  velké úsilí na udržení udržení       

10. Zaměření úsilí Lidé     Technologie     

11. Kritéria hodnocení Procesy a úsilí o dosažení Výsledky a zisk     

  lepších výsledků           

12. Výhody Funguje dobře, v pomalu Vhodnější pro rychle rostoucí   

  rostoucí ekonomice   ekonomiku     

 

Tab. 2 Srovnání hlavních rysů KAIZEN a inovace [2] 

 

Imai ve své knize KAIZEN z roku 2004 také uvádí, že metoda zavedená v Japonsku 

požaduje od managementu mnoho úsilí a času. Injekce v podobě kapitálové investice 

nenahradí úsilí a čas. Pokud investuji do KAIZEN, investuji do lidí. Jednoduše řečeno, 

zaměřuji se na lidi, kdežto inovacemi se zaměřuji na peníze a technologie.  

To, že je inovace i KAIZEN propojena různými vazbami můžeme vidět na 

následujícím obrázku č.4. 
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Obr. 4 Vazby mezi inovací a KAIZEN [3] 

 

1.5 7 nástrojů kontroly metody KAIZEN 

 

Pokud řešíme problémy právě v této oblasti – oblast kontroly kvality, musíme brát 

v úvahu, že základem je mít dostatečné množství informací. V případě dostatečného množství 

zásadních informací přistupujeme k jejich řešení a zpracování, v čemž nám jsou nápomocny 

nejrůznější exaktní metody, např. přesně kvantifikovat nám dovolují průmyslové a výrobní 

oblasti. V případě hledání některých řešení používáme statistické nástroje, které jsou ovšem 

velmi univerzální a výpočetně se nejedná o složité operace.  

Pro zavedení KAIZEN potřebujeme pouze jednoduché, konvenční techniky jako jsou 

[3]:  

 Paretovy diagramy  

 Diagramy příčin a následků 

 Histogramy 

 Kontrolní tabulky 

 Bodové korelační diagramy 

 Grafy 

 Kontrolní přehledy  

 

Paretův diagram – typ grafu, jež je kombinací čárového a sloupcového grafu. Vychází ze 

základu Paretovy analýzy, která říká, že následkem majority problémů je malý oddíl faktorů 

[5]. 

Diagram příčin a následků – tento diagram má též pojmenování Ishikawův diagram, diagram 

stromečkového tvaru, 4-M diagram nebo také „rybí kost“. Je hojně užíván pro znázornění 

relace mezi efekty (problémy) a eventuálními důvody jejich vzniku. Ústřední osa diagramu 

znázorňuje problém, větve celého stromu reprezentují individuální vlivy, které způsobují 

problém. K názornosti přikládám obrázek č.4 níže. 
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Obr. 4 Ukázka Ishikawova diagramu [vlastní zpracování] 

 

Histogram – grafické znázornění šíření dat za pomoci sloupcového diagramu. Sloupce mají 

stejnou šířku, která ukazuje šířku intervalu, výška sloupce ukazuje četnost dané veličiny 

v intervalu. 

Kontrolní tabulka – tímto způsobem získáváme kvantitativní informace o problémech 

s kvalitou. Je to tabulka s dolními a horními kontrolními limity, kde dosazujeme hodnoty 

statistických měření. KAIZEN institute uvádí, že tato tabulka mnohdy ukazuje střední linii, 

která pomáhá odhalit trend nanášených bodů ke kontrolním limitům. 

Bodový korelační diagram – grafické znázornění závislosti dvou veličin. Možnost využití také 

párové korelace, porovnávání dvou parametrů kvality, která je často využívána v oblasti 

kvality. Posuzuje vztahy mezi jednotlivými faktory. Diagram pracuje na principu rozmístění 

bodů v diagramu, kterým odpovídají dílčí dvojice hodnot daných proměnných, charakterizuje 

tvar, směr a míru těsnosti závislosti mezi monitorovanými proměnnými [5].  

Graf – množina bodů, kterou znázorňujeme, že prvky jsou propojeny. Objekty mají své 

vrcholy a propojení vrcholům představují hrany mezi nimi.  

 

1.5.1 Výrobky a jejich požadavky 

 

Každé prostředí klade na své dodavatele a výrobce vysoké požadavky. Samotný zákazník 

v dnešní době požaduje od výrobků a služeb, které si objednává či kupuje tu nejvyšší kvalitu a 

rozeznává služby v daných bodech [6]: 
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 Vynikající kvalita 

 Rozumná cena 

 Hospodárnost 

 Trvanlivost 

 Bezpečnost 

 Snadné používání 

 Jednoduchost výroby 

 Snadná likvidace 

 Převaha nad konkurencí 

 Zvláštnost a originalita  

 

1.6 Cyklus PDCA a SDCA 

 

Tento cyklus je pokračovatelem kola, které vytvořil Deming. Demingovo kolo 

zdůrazňuje velikost vzájemného působení mezi projekcí, prodejem, výzkumem a výrobou, to 

vše k dosažení uspokojení zákazníka a kvalitě na nejvyšší úrovni. Otáčející se Demingovo 

kolo bylo postupem času inovováno a přetransformováno na čtyři fáze managementu, které 

můžete vidět v tabulce č.3. Každá fáze cyklu tudíž odpovídá specifickému manažerskému 

kroku. 

 

Projekt > Plánuj   Projekce produktu odpovídá plánovací fázi manage- 

   mentu. 

Výroba > Udělej  Výroba odpovídá "udělání" výrobku podle projektu. 

Prodej > Zkontroluj  Čísla o prodeji potvrdí, za je zákazník spokojený. 

Výzkum > Uskutečni  V případě stížností musí být tyto zapracovány do plá- 

   novací fáze a v dalším kole musí být uskutečněny 

    pozitivní kroky k nápravě a zdokonalení. 

 

Tab. 3 Vztah mezi Demingovým kolem a cyklem PDCA [3] 

 

Pozměněné Demingovo kolo nazvané cyklus PDCA, tak jak vidíte v obrázku č. 5, je 

série činností, kdy cílem je – zdokonalování a zlepšování. Koncepce PDCA (Plan – Do – 

Check – Action), nebo-li (Plánuj – Udělej – Zkontroluj – Uskutečni) byla zprvu  založena 

k rozdělení povinností mezi dělníky, vedoucími pracovníky a inspektory.  
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Obr. 5 Původní cyklus PDCA [2] 

 

Koncepce PDCA se stále otáčí, viz. obrázek č.6. Pokud je dosáhnuto zlepšení je 

PDCA přeměněno ve standard a KAIZEN tak může být maximálně uskutečněn.  

 

Obr. 6 Cyklus PDCA [3] 
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Než se ovšem zavede PDCA tak musí být stabilizovány stávajícími standardy. Proces 

stabilizace Imai nazývá SDCA (Standardize – Do – Check – Action) také (Standardizuj – 

Udělej – Zkontroluj – Uskutečni), viz. obrázek č.7 [3].  

 

Obr. 7 Cyklus SDCA [3] 

 

Koncepce SDCA je jednoduše řečeno užívána ke standardizaci podmínek a stabilizaci 

a koncepce PDCA pro zlepšování již standardizovaných a stabilizovaných podmínek. 

 

1.7 KAIZEN a jeho hlavní systémy 

 

KAIZEN je také střešním pojmem, pod který můžeme zařadit mnohá z “ unikátních 

japonských” praktik, jež v posledních letech dosáhly světové slávy. Viz. [3]:  

 

 Orientace na zákazníky 

 Absolutní kontrola kvality 

 Robotika 

 Kroužky kontroly kvality 

 Systém zlepšovacích návrhů 

 Automatizace 

 Disciplína na pracovišti 

 Absolutní údržba výrobních 

prostředků 

 Kanban 

 Zdokonalování kvality 

 “Právě včas” 



20 

 

 Žádné kazové zboží 

 Aktivity malých skupin 

 Dobré vztahy management – 

zaměstnanci 

 Zvyšování produktivity 

 Vývoj nových produktů 

 

1.7.1 JIT – Just in time 

 

 Systém výroby JIT, neboli „právě včas“ vznikl v jednom ze závodů společnosti 

Toyota ve městě Motomachi. Otcem této metody systému kontroly kvality je Taiichi Ohno a 

stěžejním impulsem bylo potřebné rozvinout koncept pro výrobu malého počtu. Cílem „just in 

time“ je zhotovení produktu v co největší časové harmonii s poptávkou. Vše probíhá 

prostřednictvím racionalizace vnitropodnikových informačních toků, prostřednictvím 

zjednodušení a mimopodnikových informačních toků. Dle toho všeho pořizujeme nezbytné 

materiály díky synchronnímu zásobování s výrobou. Dalším cílem je výroba bez zadržování 

nezbytného množství zásob.  

 Při JIT je vždy důraz kladen na čas, eliminovat postoje, eliminovat čas, dostat vše do 

úzké blízkosti se zákazníkem, reagovat na změny a výroba v dostatečné kvalitě. 

  

Koncepce JIT má tyto výhody [2]: 

 

1. Zkrácení doby výroby 

2. Zkrácení doby mimovýrobních činností 

3. Snížení zásob 

4. Lepší rovnováha mezi různými procesy 

5. Objasnění problémů  

 

Avšak JIT, dle zahraniční filosofie, rozbilo tradici tzv. zdrojového zásobování. 

Zdrojové zásobování napomáhá v užívání krátkodobé smlouvy v rámci podpory dodavatelů a 

jejich cenové konkurence. Zdrojové zásobování mělo negativní dopad pro dodavatele a vše 

vedlo k [9]: 

 

 malým objednacím sériím u jednotlivých dodavatelů 
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 ke zvýšené nejistotě, ze které dodavatelé musí rozhodovat o svých intenzifikačních a 

inovačních záměrech, protože jejich zákazníci mohou kdykoliv přejít ke konkurenci 

 ke kolísání množství poptávky a nabídky, neboť krátkodobé smlouvy při malých 

množstvích znamenají, že dodavatel musí spolupracovat s mnoha zákazníky, teda 

v podmínkách nezávislého zadávání potřeb v množství i v čase 

 ke zvyšování nákladů u dodavatelů, protože ti jsou nuceni přizpůsobovat své kapacity 

tomuto kolísání (tedy musí jednou vyžadovat přesčasovou práci po svých pracovnících 

a podruhé je propouštět) 

 následkem toho k zeslabování motivace pracovníků, k poklesu produktivity práce a ke 

zhoršování kvality 

 ke stále častějším přestavbám systémů u dodavatelů, což se odráží v růstu průměrných 

jednicových nákladů, v problémech s udržením trendu zvyšování kvality a 

v prodlužování průběžných dob.  

 

JIT pracuje s myšlenkou, že každá součástka a výrobek jsou dodávány v přesném čase 

a přesném množství, ve kterých jsou potřeba. Při zavádění však není vše jen bezproblémové. 

Pro prosperující uplatnění metody JIT Řezáč uvedl následující předpoklady [12]:  

 

 odběratel je dominujícím článkem dodavatelského řetězce, kterému se musí dodavatel 

přizpůsobit tím, že svou činnost synchronizuje s jeho potřebami a garantuje 

požadovanou kvalitu 

 přeprava musí být svěřena kvalitnímu dopravci a platí, že spolehlivost a přesnost je 

ceněna více než rychlost. Přeprava musí být krátká a spolehlivá, upřednostňuje se 

menší počet dopravců s dlouhodobými vztahy, kvalitními rozhodovací modely pro 

použití prostředků a tras a efektivní dopravní prostředky 

 dodavatelé musí být z blízkých vzdáleností, objednává se malé množství, ale často, 

zásoby jsou umístěny u dodavatelů a je-li malé množství dodavatelů, snižují se jejich 

náklady.  

 

1.7.2 Kanban 

 

Duchovním otcem této koncepce je Taiichi Ohno, kdy ji roku 1952 pokusně použil na 

montážní a obráběcí lince a dalších 10 let trvala adaptace do všech závodů ve společnosti 
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Toyota. Postupem času se kanban rozšiřoval také na subdodavatele. Samotné slovo kanban 

nám značí štítek a je užíván v pozici komunikačního nástroje.  

Je zároveň jednou ze složek systému Just in time. Kanban, značka je taktéž přidělen 

každé krabici s díly na cestě montážní linkou. Na každou linku jsou díly dodávány podle 

potřeby, samozřejmě poté, co jsou již stávající díly na lince spotřebovány, proto může kanban 

sloužit jako doklad o vykonané práci a také jako objednávka nových dílů [3]. Výsledkem je 

koordinace přísunu dílů a minimalizace jednotlivých procesů. Je to prostředek ve vyčištění 

informačního toku o pohybu dílů ve výrobě a snížení zásob. 

Při určování kde a jak zavést kanban je dobré vykonat analýzu XYZ nebo ABC. 

Kanbanová karta by zároveň měla obsahovat tyto údaje [7]: 

 

 Co se má vyrobit 

 Jak se to má vyrobit 

 Kdy se to má vyrobit 

 Kolik se toho má vyrobit 

 Jak se to má přepravovat 

 Kde se to má skladovat  

 

Výhodou celého systému kanban je fakt, že díky němu může společnost dosáhnout na 

následující pozitivní výsledky [7]: 

 

 Všichni pracovníci vždy znají své výrobní priority 

 Výrobní pokyny pro zaměstnance jsou založeny na stávajících podmínkách pracoviště 

 Zaměstnanci jsou zplnohodnotněni provádět práci vždy, když je to zapotřebí a všude 

tam, kde je to třeba. Nemusí čekat, až jim bude přidělen nějaký pracovní úkol 

 Odpadá zbytečné papírování 

 Úroveň dovednosti zaměstnanců jsou zvýšeny.  

 

1.7.3 Absolutní kontrola kvality 

 

Absolutní kontrola kvality (také TQC z angl.výrazu Total Quality Control) je 

považována za jeden z hlavních bodů japonského managementu, která byla původně 

zaměřena na disciplínu kontroly kvality. Kontrola kvality se později vyvíjela v systém 
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obsahující všechna hlediska, což je nyní souhrnně označeno jako absolutní řízení kvality – 

TQM. 

V TQM však nejde o kvalitu výrobků, ale prvním a nejvyšším zájmem je kvalita lidí. 

Základním úkolem celé metody TQM vždy bylo vštípit kvalitu lidem. Imai ve své knize 

KAIZEN popsal tři základní kameny podnikání, kterými jsou „hardware“ (stroje a zařízení na 

výrobu), „humanware“(lidský potenciál a lidské zdroje) a „software“ (informace, know-how a 

znalosti). 

Total quality management se stala velmi propracovaným systémem v řešení 

podnikových problémů a aktivit nadřízených ke zdokonalování a zlepšování na všech 

úrovních.  

 

Manažerské výkony se nejčastěji zabývají [4]:  

 

1. Záruka kvality či jakosti 

2. Snižování nákladů 

3. Plnění výrobních kvót 

4. Plnění plánu dodávek 

5. Bezpečnost práce 

6. Vývoj nových produktů 

7. Zvýšení produktivity 

8. Řízení dodavatelů 

 

1.7.4 Realizace politiky 

 

Management společnosti má za úkol srozumitelně formulovat cíle, které jsou následně 

vodítkem ve všech aktivitách filosofie KAIZEN. Vrcholový a vyšší management nejdříve 

vytvoří dlouhodobější strategii KAIZEN, následně střednědobé a jako poslední strategie roční 

a krátkodobé. Management má také na starosti rozšíření sestaveného plánu mezi nižší patra 

v podobě nižších manažerů a dělníky. Ve fázi, kdy již strategie proniká do nižších pater 

firemní organizační struktury, by měl plán určitě obsahovat stále více podrobněji a 

konkrétněji rozepsané pracovní postupy. 

 

1.7.5 Kroužky kontroly kvality 

 

Kroužky kontroly kvality (kroužky QC), nebo-li také aktivity malých skupin jsou 

činnosti kroužků zaměstnanců, kteří na svých určených pracovištích provádějí specifické 
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kroky. Kroužky kontroly začaly vznikat již v roce 1962 pod křídly JUSE (Union of Japanese 

Scientists and Engineers) s cílem vytvářet pro pracovníky smysluplná a příjemná pracoviště. 

Nevznikaly kvůli vyšší produktivitě práce, ale zaměstnanci je zakládali dobrovolně, aby své 

práci dali větší smysl. Management kroužky svým zaměstnancům nevnucuje a příznivci 

kroužků QC se mohou scházet buď po pracovní době nebo během ní. Na základě činnosti 

v kroužku QC se zaměstnanec rozvíjí, získává schopnosti, dovednosti, týmového ducha, 

zlepšuje se pracovní morálka a provádějí svou práci kontinuálně jako součást 

vnitropodnikového programu kontrolující kvalitu. Každá skupina si zvlášť řeší problémy, 

které by v jiném případě musel řešit management. 

Na základě cílů se také liší aktivity kroužků QC jako jsou např. kroužky QC, jishu 

kanri (skupina dobrovolného managementu), tzv. hnutí nulové poruchovosti, kroužky 

bezpečnosti práce aj. 

 

1.8 POKA – YOKE 

 

„Kdo zná cíl, může rozhodnout. Kdo rozhodne, je si jistý. Kdo si je jistý, nalezne klid. 

Kdo má klid, může zlepšovat.“ 

Konfucius
7
 

 

Metoda Poka-Yoke přímo vychází ze základních principů filosofie KAIZEN. 

Výhodou této metody je její nízkonákladovost a spolehlivý mechanismus řízení, který 

používá i Toyota. Poka-Yoke dokáže zastavit proces a preventivně výrobu chránit před 

zmetkovostí, nebo také procesní postup umožňující vykonávat činnost pouze jediným 

způsobem. Tímto způsobem se přímo v procesu vyloučí možnost něco vykonat špatně. 

Poka-Yoke je metoda řešící lidské chyby při práci. Idea této metody je založena na 

vážnosti k inteligenci pracovníka. Pokud se pracovník nemusí zamýšlet nad opakovanými 

činnostmi a úkoly, které má zafixované, má mnohem více volnosti pro kreativní aktivity, jenž 

přidávají vyšší hodnotu. Faktem je, že lidské bytosti jsou zapomnětlivé a mají samozřejmě 

sklon dělat chyby. 

Japonský výraz znázorněný na obrázku č.8 metody poka-yoke se skládá ze čtyř znaků, 

první dva znaky znamenají Poka (= neúmyslná chyba) a poslední dva znaky znamenají Yoke 

                                                        
7 Konfucius, čínský filozof, sociální politik a státník 
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(=předcházet) z čehož vychází, že se jedná o systém minimalizující neúmyslné chyby, chyby 

z nepozornosti. 

 

 

Obr. 8 Znázornění významu Poka- Yoke v japonštině [vlastní zpracování] 

Opatření zabraňující lidským chybám [2]: 

 Školení pracovníků a zvyšování odbornosti zaměstnanců 

 Motivace zaměstnanců 

 Cílené odstraňování možností vzniku selhání 

 

Jíž v prvním zmíněném bodě o školení věnují podniky v České republice značné úsilí, 

i když neinvestují do těchto školení tolik, jako zahraniční firmy. K odstranění právě třetího 

kroku můžeme docílit využití metody Poka-Yoke. 

 Poka-Yoke je v Japonsku užívána nejen při zlepšování výrobních procesů, ale také 

v procesech obslužných a administrativních. Poka-Yoke můžeme chápat ve dvou rovinách 

pohledu [11]: 

1. Optimalizace procesu tak, aby vůbec nebylo možné udělat chybu 

2. Navržení procesu tak, aby když k chybě předem zabránit nejde a chyba vznikne, byla 

ihned zřejmá, a aby tedy mohla být ihned odstraněna 

 

Jedním z hlavních faktorů při odstraňování chyb je pak rychlost s jakou chyby 

nalézáme. Pokud chyby nalézáme rychle, znamená to další úsporu nákladů, pokud ovšem na 

chyby přicházíme při standartních kontrolách, rychlost při odstranění je nedostačující a je 

tímto způsobena prodleva např. v podobě výroby zmetků. 

 

Pracovník nejčastěji způsobuje následující chyby [13]: 

 

 Zapomnětlivost  Chyby způsobené nedorozuměním 
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 Chyby v identifikaci 

 Chyby prováděné amatérsky 

 Úmyslné chyby 

 Neúmyslné chyby 

 Chyby způsobené pomalostí 

 Chyby způsobené neexistencí 

norem 

 

Z předešlého výčtu chyb zároveň dochází k chybně vykonané operaci a každá vada má 

svůj důsledek, které Akademie produktivity a inovací zařadily následovně [13]: 

 

 Vynechání montážní operace 

 Vadná montáž 

 Nesprávné zakládání kusu 

 Chybějící díly 

 Špatné díly 

 Zpracování špatného kusu 

 Nesprávné provedení operace 

 Zařízení nenastaveno a neseřízeno 

 Díl nedotažený, uvolněný, vypadlý 

 Nástroje a přípravky nesprávně 

připravené  

 

Klíčovým prvkem pro filosofii Poka-Yoke je podle jejího duchovního otce Shigea 

Shinga urychlení zpětné vazby. 

  

1.9 5S – Systém dobrého hospodaření 

 

Tato metoda má opět kořeny v Japonsku. Nejdříve se uplatňovala ve sféře výrobní, 

dnes se ale víceméně využívá ve všech zbylých oblastech. Jelikož systém 5S pochází 

z Japonska je také pojmenováno pěti japonskými slovy začínajícími na písmeno „S“, jsou to 

seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Společnosti, které mají absenci zavedení 5S se mohou 

setkávat s plýtváním, nízkou pracovní morálkou, nedisciplínou, nevýkonností, neschopností 

plnit dodávky. 

Správné uspořádání pracoviště, pořádek a čistota na něm, mají kladný vliv na 

výkonnost pracovníků. Nejedná se pouze o čistotu a pořádek na výrobních pracovištích, ale 

také v kancelářích. V obrázku č.9 jsem se pokusila názorně vybarvit, jak by měla probíhat 

metoda 5S v praxi. 

Důvody pro zavedení této metody popsali autoři Mašina a Vytlačil následující [8]: 

 

1. Výskyt znečištění na pracovišti 
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2. Nepořádek, přebytečné (zbytečné) a překážející věci v provozu – tzn. černé díry a 

kouty 

3. Skryté abnormality (defekty) na strojích 

4. Překážky v toku výroby díky zbytečným věcem a častému hledání 

5. Apatie lidí k nepořádku, únikům a abnormalitám 

6. Provoz nezaujme zákazníka pořádkem a čistotou  

 

Po implementaci metody by měla nastat situace: 

 

 Bezpečnost na pracovišti 

 Zvýšení pracovní morálky 

 Oživení pracoviště 

 Zlepšení motivace zaměstnanců 

 Odstranění plýtvání 

 Přehlednější organizace pracoviště 

 Snižování časových ztrát 

 Vyšší kvalita výroby 

 Konkurenceschopnost podniku aj. 

 

Převedením japonských slov 5S do západních kultur a přeložení do jiných jazyků, 

které jsem popořadě sestavila v tabulce č.4., někteří argumentují, že se podstatný význam slov 

ztratil (např. v angličtině se také můžeme setkat s výrazem 5C).  

 

Obr. 9 Názorná ukázka metody 5S [vlastní zpracování] 
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Japonsky Anglicky Česky 

Seiri Sort out Setřídění, Roztřiďte 

Seiton Straighten, Set in order Stanovení pořádku 

Seiso Shine Svit, pročistit 

Seiketsu Standardize Standardizace 

Shitsuke Sustain Schopnost udržovat 

 

Tab. 4 Přeložení slov z japonštiny do češtiny 

 

1.9.1 Jednotlivé kroky 5S 

 

1. Seiri 

První etapa metody 5S upozorňuje na to, že ne všechny položky nalezené na pracovišti 

jsou nezbytně potřebné pro každodenní práce. Úkolem je oddělit položky potřebně a 

nepotřebné a následně položky nepotřebné odstranit z pracoviště. Jeden z možných postupů, 

jak vytřídit věci zbytečné je použít metodu červených štítků a každou nepoužívanou věc 

štítkem označit. Ideálním stavem se jeví, čím více štítků, tím lépe. U předmětů, věcí u kterých 

si nejsme jisti, se doporučuje také označení štítkem. Odstranění položek neplatí jen pro 

předměty, nástroje, ale také pro dokumentace. Ideální frekvence pro kontrolu je nejméně 

jednou do měsíce. 

 Pro umisťování a třídění položek je možné využít klasifikace podle Pareta: 

 

A. Denně používané 

B. Týdně nebo měsíčně používané 

C. Výjimečně používané 

 

2. Seiton 

Druhá fáze je fáze uspořádání a kontrola, že vše zbytečné už bylo z pracoviště 

odstraněno a na původním místě zůstal jen minimální počet položek potřebných k provádění 

úkonů. Každá položka by měla být uspořádána tak, že ji můžeme snadno vzít, použít a zase 

vrátit na její místo. Místo pro každou položku vyhodnocujeme z pohledu frekvence užívání a 

ekonomie pohybů. Vybrané místo musí mít nastavenou kapacitu a být vizuálně označeno. 
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Samozřejmě, že se musí dbát také na bezpečnost uložení a zohledňovat někdy speciální 

vlastnosti (např. světelné záření, citlivost na světlo,…). 

 Pokud se jedná o kancelářské položky, ty by měly být snadno viditelné, snadno 

použitelné a snadné k vrácení na jejich místo. 

 

3. Seiso 

Třetí fáze je o udržování čistoty na pracovišti a také v jeho okolí. V průběhu čištění se 

mnohdy narazí na nedostatky, které je nutné odstranit. Je vhodné stanovit odpovědné osoby 

dohlížející na úklid. Obecně můžeme říci, že dodržování čistoty je výchozím bodem pro 

zavedení standardů v rámci metody 5S. Množství nečistot často zakrývá praskliny a další 

abnormality, což může způsobit výrobu nekvalitních výrobků. V rámci čistoty do této fáze 

patří i výměna pracovního oděvu pracovníků. Je také důležité správně umístit odpady a 

příslušně je třídit. 

 

4. Seiketsu 

Seiketsu znamená implementaci tří předešlých kroků a jejich standardizaci. Zavedení 

všeobecně platných norem, které budou zamezovat opakování předcházejících nedostatků. Je 

nutné určit, jak často budou tři předešlé fáze probíhat a kdo by se těchto fází měl účastnit. Ze 

zavedeného standardu pro zaměstnance vyplývá, že má povinnost se danými standardy řídit a 

dodržovat je v daném postupu v jakém jsou navrženy. Součástí je také dodržování správného 

odívání, což znamená vhodný pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle, pracovní boty a 

pracoviště v čistém stavu. 

 

5. Shitsuke 

Poslední fáze metody 5S znamená sebedisciplínu. Vyžaduje dodržování všech 

předchozích kroků a jejich osvojování. Disciplínou se musí řídit každý jednotlivec, aby 

nedošlo ke znehodnocení předešlých kroků systému dobrého hospodaření. Provádí se 

pravidelné kontroly, hodnocení na odborných poradách, hodnocení nadřízených, soutěž mezi 

pracovišti, která je velmi zajímavou alternativou na bázi soupeření sportovního a nutí 

zaměstnance k dodržování daných principů. 
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1.9.2 Přínosy zavedení 5S 

 

Hlavní přínosy pro společnost [1]: 

 Zvýšení kvality 

 Zvýšení diverzifikace produktů 

 Zvýšení bezpečnosti 

 Zvýšení důvěry u zákazníků 

 Snížení nákladů  

 

 

Hlavní přínosy pro zaměstnance [1]:  

 Tvůrčí přístup k uspořádání, rozložení pracoviště a způsobu práce 

 Zpříjemnění práce na pracovišti 

 Větší uspokojení z práce 

 Odstranění překážek a frustrace z práce 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2 POPIS ORGANIZACE  

 

Obr.10  Logo společnosti FEMONT OPAVA s.r.o. 

 

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. vznikla a byla zapsána do obchodního rejstříku 

21. 9. 1992 s původně pěti společníky (v roce 2003 odešel jeden z pěti zakládajících 

společníků a od té doby se jejich počet nenavýšil). Samotný název signifikuje skladbu dvou 

zkratek slov, první zkratka vychází z chemického označení pro železo – Fe a druhá zkratka 

nastiňuje, co firma s železem provádí, což je montáž – MONT. Zprvu se společnost zabývala 

montážemi technologických zařízení a klasickou zámečnickou výrobou. Naprosto 

přelomovým rokem byl pro tuto společnost rok 1994, kdy nejprve zahájila dovoz a následně 

pak vlastní výrobu montovaných hal z ocelových konstrukcí s pláštěm.  

FEMONT je velmi dynamická a moderní společnost, která se zabývá výrobou a 

montáží veškerých ocelových konstrukcí a hal. Převládající část produkce vytváří montované 

haly, které jsou vytyčeny pro průmyslové účely, autosalóny, supermarkety, tenisové a 

sportovní haly, budovy pro administrativu aj. 

Jako doplňkovou službu nabízí svařování profilů U, TC a I, odvíjení svitků, pálení 

plechů, ohýbání plechů, tvarové vypalování kyslíkem (plyn, plazma). 

Společnost má svou vlastní projekční kancelář k vypracování výrobní a projektové 

dokumentace pro montované haly. Výrobní program pro montované haly zároveň umožnil 

nejen růst personální z původních 10 zaměstnanců na dnešních 155, ale také rozšíření spektra 

výroby. 

Společnost se rozvíjí skokovou rychlostí, proto k tomu účelu musela přizpůsobit 

množství a prostory vlastních výrobních hal, což vyřešila vybudováním vlastně navržených 

výrobních hal o velikosti 30 x 60 m, 38 x 54 m, 38 x 44 m a administrativní budovy, celý 

komplex najdeme na adrese: 

 

FEMONT OPAVA s.r.o. 

Vávrovická 274/90 

747 73 Opava-Vávrovice 
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Základem výrobního programu jsou lehké montované ocelové haly nového systému 

VEDE, z čehož také vyplývá úspěšný rozvoj společnosti. Nový systém VEDE reprezentuje 

novou generaci velice lehkých ocelových hal (viz.obrázek č.12), jejichž základem jsou 

příhradové střešní nosníky pultové nebo sedlové. Tyto nosníky jsou uloženy kloubově na 

příčně vetknuté sloupy. 

Od prvopočátku byla firma kapitálovou obchodní společností s pěti a v současné době 

čtyřmi vlastníky se společným cílem – „ Vytvářet dobré jméno společnosti.“. Dnešní pohled 

na organizační strukturu můžete vidět na následujícím obrázku č.11. 

 

 

 

Obr. 11 Organizační struktura společnosti FEMONT Opava s.r.o. 

 

2.1 Portfolio  

 Stavby na klíč 

 Autosalóny 

 Sportovní a tenisové haly 

 Prodejny a markety 

 Administrativní budovy 

 Skladové a výrobní haly 
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Tenisová hala, Říčany             Víceúčelová hala, Opava 

Centrální sběrný dvůr, Rýmařov              Lávka přes řeku Opavu, Komárov 

(aktuálně rozestavěná stavba) 

 

Obr.12 Ukázky vystavěných ocelových hal a konstrukcí [19] 

 

Společnost, jejíž logo můžeme vidět na obrázku č.10, je výrobcem a konstruktérem 

ocelových konstrukcí, studie s výstavbou celého objektu však provádějí od začátku do konce, 

tudíž spolupracují i s dodavatelskými firmami, které jim dodávají příslušenství a komponenty 

(okna, panely, železo, vrata, světlíky) k dokončení staveb. 

 

2.2 METODA 5S 

 

Metodu 5S neboli systém dobrého hospodaření můžeme aplikovat na všechny oblasti 

firemních procesů. Hlavní důraz se při této metodě klade na pořádek a na systematizaci všech 

věcí a předmětů na pracovišti avšak celkově je jeho využití neutrální. 
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Jak jsem již v teoretické části zmínila, obecně můžeme říci, že při nevyužití 5S 

zaznamenáváme vyšší možnost plýtvání, nižší kvalitu, nevýkonnost, vyšší náklady, zhoršující 

se pracovní morálku, a také zhoršení schopnosti dodat výrobky či služby zákazníkovi včas. 

Musíme také zohledňovat odlišný charakter administrativní a výrobní činnosti. V obou těchto 

oblastech můžeme identifikovat zdroje plýtvání, ale charakter takového plýtvání se bude lišit. 

Nejvíce se metoda 5S využívá ve výrobní oblasti, především pak v oblasti strojní, kde 

pracovníci používají velké množství přípravků, nástrojů, příslušenství atd. V rámci mnou 

sledované společnosti jsem se rozhodla posuzovat čtyři oblasti, oblast administrativa, výroba, 

logistika a skladování (obrázek č.13) 

 

 

Obr. 13 Čtyři vybrané oblasti metody 5S 

 

Všechny tyto oblasti jsem podrobila analýze současného stavu a posouzení dodržování 

principů metody 5S. Pro oblast administrativy jsem celkově sledovala čtrnáct významných 

okruhů, jejichž správnost a naplnění bylo hodnoceno na 5-ti bodové stupnici. V případě 

výroby jsem sestavila deset otázek, které byly hodnoceny na stejném principu jako oblast 

administrativy. Oblast logistiky a skladování jsem vyhodnotila na základě binometrického 

principu, kdy se odpovídalo na 8 významných hledisek principem: splněno (ano), nesplněno 

(ne). Na základě dat získaných vyhodnocením každé oblasti jsem provedla celkové 

vyhodnocení současného stavu společnosti. 

Otázky, které jsem pro dané oblasti vytvořila považuji za typické pro pozorování 

navyklých prohřešků proti metodě 5S. Samozřejmě se dá použít i řada dalších otázek, ovšem 

mnou zvolené považuji pro dané pozorování za vévodící. Pro každou oblast byla 

vyselektována skupina nezávislých osob, které byly vybrány napříč firmou. 
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2.2.1 ADMINISTRATIVA – VÝROBA – SKLADOVÁNÍ 

 

Systém 5S nebo-li dobrého hospodaření se, jak jsem již zmínila v části teoretické, týká 

naprosto všech sfér podniku. Pro potřeby mé analýzy jsem si však vytyčila a podrobněji 

vyhodnotila oblasti administrativy, skladování, výroby a logistiky. Pro to, abych mohla 

vyhodnotit současný stav připravenosti pro zavedení systému dobrého hospodaření v prvních 

třech vytyčených sférách (administrativa, výroba, sklad) jsem sestavila metodický formulář.  

V rámci každé oblasti jsem za pomoci přiděleného pracovníka firmou vybrala 

charakteristické zdroje plýtvání a posoudila současnou úroveň plnění.  

Každá oblast má své specifické otázky týkající se pouze vytyčené oblasti. 

Vyhodnocování jsem prováděla na základě hodnotící stupnice (tabulka č.5), kterou jsem sama 

navrhla a její interval je 1 – 5. Interval má vzestupný charakter závažnosti, kdy např. hodnota 

1 představuje označení excelentní bez známky plýtvání a naopak hodnota 5 představuje 

označení kritické, jelikož zde bylo identifikováno 6 a více nedostatků. 

 

 Hodnota a popis hodnoty Nedostatek 

1 Excelentní 0 nedostatků 

2 Výborné 1 – 2 nedostatky 

3 Uspokojivé 3 nedostatky 

4 Výstražné 4 – 5 nedostatků 

5 Kritické 6 a více nedostatků 

 

Tab.5 Hodnotící stupnice 

 

Konečná verze každého vyplněného hodnotícího metodického formuláře byla 

konzultována s nejvyšším zástupcem jednotlivé oblasti a zároveň jsme se pokusili najít a 

navrhnout opatření, které by zamezilo dalšímu pochybení. 

Pracovníci hodnotící metodické formuláře byli skupinou osob, které byly vybrány 

napříč firmou, tudíž zde není možné, že si pracovník svou oblast nadhodnotí. 
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a) Oblast administrativy 

Hodnotící formulář pro sekci administrativy má dvanáct otázek a nalezneme ho 

v rámci tabulky č.6. Každá otázka se týká nedostatků, které se neslučují s metodou 5S a jsou 

na pracovišti zavedeny špatně. 

 

 Otázka 1 2 3 4 5 

1 Jsou dokumenty v počítači třízeny dle určitého systému?      

2 Vyskytuje se na pracovišti nečistota, prach nebo špína?      

3 
Jsou na stole a v místnosti všechny lampy a světla 

funkční? 
     

4 
Je prováděna pravidelná záloha elektronických 

dokumentů? 
     

5 Jsou všechny pořadače a složky přehledně popsané?      

6 Jsou vyvěšená nařízení a směrnice aktuální?      

7 
Vyskytují se na stolech nepoužívané flash disky, 

kancelářské potřeby nebo CD? 
     

8 Vyskytují se na stolech nepoužívané formuláře?      

9 Je každá položka ve skříňce označena popiskem?      

10 
Jsou dokumenty vytyčené k likvidaci odstraňovány z 

pracoviště? 
     

11 
Jsou položky uložené v každé skříňce pravidelně 

využívány? 
     

12 Jsou dostatečně široké uličky mezi všemi stoly?      

 

Tab.6  Hodnotící formulář pro administrativní činnost 

 

Metodický formulář obsahuje dvanáct otázek. Celkově si myslím, že oblast 

administrativy dopadla velmi pozitivně, jelikož ani jedna z dvanácti otázek nepřekročila 

hranici výstražného pole do pole kritického. Pouze jedna oblast zaznamenává menší problémy 

a to, že se na stolech vyskytují nepoužívané flash disky, CD a další kancelářské potřeby. 

Pozitivně lze hodnotit také fakt, že většina odpovědí se pohybovala na hranici mezi 

hodnocením excelentním a výborným. Mezi nejlépe hodnocené známkou 1 (excelentní) se 

umístila funkčnost všech lamp, lampiček a osvětlení, také pečlivá pravidelná záloha všech 
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elektronických dat, vyvěšení vždy aktuálních nařízení a směrnic a dostatečná šířka pro pohyb 

a přesun věcí mezi stoly. Při hodnocení těchto čtyř oblastí jsem neshledala žádné nedostatky. 

Formulář také obsahoval návrhy na zlepšení, které nyní můžete vidět v tabulce č.7 a 

které jsem sestavila na základě konzultace se zaměstnanci. 

 

 Otázka Návrh na opatření 

1 Jsou dokumenty v počítači třízeny dle určitého systému? Sjednocení systému 

2 Vyskytuje se na pracovišti nečistota, prach nebo špína? Odstranění nepotřebného 

3 
Jsou na stole a v místnosti všechny lampy a světla 

funkční? 
- 

4 
Je prováděna pravidelná záloha elektronických 

dokumentů? 
- 

5 Jsou všechny pořadače a složky přehledně popsané? 
Nadepsání materiálů 

identifikačními štítky 

6 Jsou vyvěšená nařízení a směrnice aktuální? - 

7 
Vyskytují se na stolech nepoužívané flash disky, 

kancelářské potřeby nebo CD? 
Odstranění nepotřebného 

8 Vyskytují se na stolech nepoužívané formuláře? Založení neužívaných 

9 Je každá položka ve skříňce označena popiskem? Označení všech míst 

10 
Jsou dokumenty vytyčené k likvidaci odstraňovány z 

pracoviště? 
Kontrola a odstraňování 

11 
Jsou položky uložené v každé skříňce pravidelně 

využívány? 

Odstranění dlouho 

nevyužívaných 

12 Jsou dostatečně široké uličky mezi všemi stoly? - 

Tab.7   Návrhy na opatření v oblasti administrativy 

 

Také jsem provedla vyhodnocení sledovaných otázek pomocí prstencového diagramu 

v obrázku č.14 a každé oblasti byla přidělena četnost. Vzestupně se jedná o excelentní (34%), 

výborné (33%), uspokojivé (25%), výstražné (8%) a kritické (0%). Celkové body jsou 

rozděleny na základě dosažených bodů v formuláři což je 25 bodů ze 60 možných bodů (5 

bodů x 12 otázek). 
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Obr.14  Oblast administrativy a její četnosti 

 

Nyní se pomocí metody 5S zaměřím na pracovní stůl v kanceláři konstruktérů. Na 

obrázku č.15 vlevo vidíme, jak by stůl vypadat neměl po skončení pracovní doby 

zaměstnance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.15  Stůl zaměstnance – konstruktéra 

 

Při zavedení metody 5S není důležité jen zavést ji, ale také ji stále sledovat a hodnotit. 

 

b) Oblast výroba 

Další oblast, kterou budu analyzovat pro zavedení metody dobrého hospodaření je 

oblast výroby. Analýza bude prováděna stejně jako v případě administrativy. Oblast výroby je 

většinou první, ve které se metoda dobrého hospodaření provádí. Definovala jsem opět 
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8% 
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dvanáct otázek v tabulce č.8 a systém hodnocení probíhal stejně jako u administrativy na 

stupnici 1 – 5 dle výskytu nedostatků. 

 

 Otázka 1 2 3 4 5 

1 Jsou označeny skladovací zóny, místa pro bedny, vozíky?      

2 Jsou označeny všechny výrobní prostory?      

3 Jsou stroje a pracoviště bez znečištění?      

4 Nejsou znečištěny pracovní prostředky? (nástroje, oděv)      

5 
Jsou chemické produkty označeny a mají své bezpečnostní 

listy? 
     

6 Je lékárnička dostupná? Je v ní aktuální materiál?      

7 Jsou všechny výrobky řádně označeny popiskem?      

8 Vyskytuje se na pracovišti poškozené nářadí?      

9 Existuje plán čistoty nebo checklist
8
?      

10 Jsou k dispozici nezbytné čistící prostředky na pracovišti?      

11 Jsou vytyčená místa pro všechny položky?      

12 Jsou vyvěšená nařízení a směrnice aktuální?      

Tab.8 Hodnotící formulář pro výrobu 

 

 Obr.16 Oblast výroba a její četnosti 

                                                        
8
 Otázka č.9 - Plán čistoty musí obsahovat co vyčistit, kdo, kdy, čím, včetně fotografie a checklist obsahuje, kdy 

a kým byl úklid proveden včetně podpisu. 
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I v oblasti výroby jsem provedla vyhodnocení sledovaných otázek pomocí 

prstencového diagramu v obrázku č.15 a každé oblasti byla přidělena četnost. Vzestupně se 

jedná o excelentní (34%), výborné (33%), uspokojivé (33%), výstražné (0%) a kritické (0%). 

Celkové body jsou rozděleny na základě dosažených bodů v formuláři což je 24 bodů ze 60 

možných bodů (5 bodů x 12 otázek). 

Největší problémy zaznamenala oblast neoznačení některých výrobních prostor a 

menší znečištění pracovišť a strojů. Naopak oblast bezpečnosti práce, bezpečnostních listů a 

naprosto nepoškozeného nářadí byla známkou excelentní velmi pozitivní a zaměstnanci byli 

řádně odměněni, aby i nadále jejich motivace k pořádku a bezpečnosti byla na tak vysoké 

úrovni jako doposud. 

 

 Otázka Návrh na opatření 

1 Jsou označeny skladovací zóny, místa pro bedny, vozíky? Detailnější označení 

2 Jsou označeny všechny výrobní prostory? Chybějící označit 

3 Jsou stroje a pracoviště bez znečištění? 
Motivace zaměstnance 

pro udržování čistoty 

4 Nejsou znečištěny pracovní prostředky? (nástroje, oděv) Případné chyby odstranit 

5 
Jsou chemické produkty označeny a mají své bezpečnostní 

listy? 
- 

6 Je lékárnička dostupná? Je v ní aktuální materiál? - 

7 Jsou všechny výrobky řádně označeny popiskem? 
Kontrola dodržování, 

popř. zjednodušení 

8 Vyskytuje se na pracovišti poškozené nářadí? - 

9 Existuje plán čistoty nebo checklist? 
Vytvořit a zavést 

pravidelnou údržbu 

10 Jsou k dispozici nezbytné čisticí prostředky na pracovišti? Odstranit nedostatky 

11 Jsou vytyčená místa pro všechny položky? 
Motivovat zaměstnance 

pro udržování 

12 Jsou vyvěšená nařízení a směrnice aktuální? - 

Tab.9 Návrhy na opatření v oblasti výroby 
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Formulář také obsahoval návrhy na zlepšení, které nyní můžete vidět v tabulce č.9 a 

které jsem sestavila na základě konzultace se zaměstnanci. 

 

c) Oblast sklad 

Jako poslední sledovaná oblast byla vybrána oblast skladových prostor. Zde jsem pro 

vyhodnocení vybrala principiálně stejný metodický otázkový formulář, ale se zjednodušenou 

formou hodnocení, pouze ANO – NE, jako vidíte níže na tabulce č.10. 

 

 Otázka ANO NE 

1 Jsou odděleny hotové výrobky od nedodělaných?   

2 Je lékárnička dostupná? Je v ní aktuální materiál?   

3 Existuje plán čistoty nebo checklist?   

4 
Jsou vyvěšená nařízení a směrnice aktuální? Je vyvěšen plán 

rozmístění? 
  

5 Má hotový výrobek ve skladu své stálé místo?    

6 Monitorují se zpožděné dodávky způsobené subdodavatelem?   

7 Jsou hodnoceni a porovnáváni subdodavatelé?   

8 Jsou označeny skladovací zóny?   

Tab.10 Hodnotící formulář pro sklad 

 

 

Obr.17 Oblast sklad a jeho četnost 

 

62% 

38% 
ANO 

NE 
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Pozitivně opět hodnotím bezpečnost práce a bezpečnostních listů, monitorování 

subdodavatelů a jejich zpožděné dodávky a výtečné barevné označení skladovacích zón. Mezi 

oblasti, které hodnotím negativně patří opět neexistence plánu čistoty, popř.checklistů, 

přemisťování již hotových výrobků na jiná místa během uskladnění a neexistence hodnocení a 

porovnávání subdodavatelů.  

Také v oblasti sklad jsem provedla vyhodnocení sledovaných otázek pomocí 

prstencového diagramu v obrázku č.17 a každé oblasti byla přidělena četnost. Vyhodnocení 

formuláře (tab.10) definovalo sklad poměrem 5:3 ve prospěch odpovědí ANO. Problematické 

oblasti je bezpodmínečně nutné odstranit. Největší problém zaznamenávám v oblasti 

přemisťování již hotových výrobků ve skladovacích prostorech, což je silně neefektivní, jak 

z hlediska času, tak z hlediska obtížnosti přemisťování, jelikož se jedná o výrobky mnohdy 

extrémních rozměrů. Pro odstranění chyb jsem opět navrhla opatření týkající se 

problematických oblastí v tabulce č.11. 

 

 Otázka Návrh na opatření 

1 Jsou odděleny hotové výrobky od nedodělaných? - 

2 Je lékárnička dostupná? Je v ní aktuální materiál? - 

3 Existuje plán čistoty nebo checklist? 
Vytvořit a zavést pravidelnou 

údržbu 

4 
Jsou vyvěšená nařízení a směrnice aktuální? Je 

vyvěšen plán rozmístění? 
- 

5 Má hotový výrobek ve skladu své stálé místo?  
Analýza materiálových toků 

a skladová lokace 

6 
Monitorují se zpožděné dodávky způsobené 

subdodavatelem? 
- 

7 Jsou hodnoceni a porovnáváni subdodavatelé? 
Vytvořit analýzu metody 

vícekriteriálního rozhodování 

8 Jsou označeny skladovací zóny? - 

Tab.11 Návrhy na opatření v oblasti skladu 
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2.2.2 LOGISTIKA 

 

Včasná a bezchybná dodávka nezbytně nutných prvotních polotovarů pro výrobu 

budoucích konstrukcí je jeden z hlavních aspektů při výrobě snad v každé firmě. Pokud by již 

prvotní dodávka nebyla včasná, znamená to zpoždění v celém procesu výroby, a také 

nedodání hotového výrobku zákazníkovi ve stanoveném termínu. 

Firma FEMONT využívá řadu dodavatelů, a proto je pro ni důležité dodržet termíny a 

čas dopravy materiálu zprostředkující firmou. Nedostatky vyvolané externími dopravci 

mohou být způsobeny chybějícím systémem vyhodnocení těchto dopravců. V současnosti 

není jednoznačně dané, který ze subdodavatelů nevyhovuje hodnotícím kritériím, proto 

udělám vyhodnocení na základě vícekriteriálního rozhodování, která jsou založena na 

principu jednoduchých transparentních metod. 

 

Hodnocení subdodavatelů 

 

Každá firma se potýká s problémy plýtvání a pokusu o odstranění tohoto problému pro 

zjednodušení a ulehčení po stránce finanční, jelikož právě plýtvání a nehospodárnost se 

zásobami snižuje finanční majetek. V současnosti ve firmě neexistuje komplexní systém, 

který by vyhodnotil kvality subdodavatelů. Jelikož chce firma zavádět koncepci 5S, domluvili 

jsme se, že se pokusím systém vyhodnocování sestavit. Pro hodnocení jsem si vybrala 

vícekriteriální rozhodování, na jehož základě se nemusím zabývat jen jedním aspektem, ale 

mohu jich zde zahrnout více. Mnou sledovaná firma v současnosti využívá tři 

subdodavatelské firmy, které zajišťují dodávku více než 85 % materiálu. Na základě domluvy 

s vedením FEMONTu jsem dodavatele označila ekvivalentem 1-4 a samotné subdodavatele 

pro hodnocení následovně: 

 

Varianta č.1. – Subdodavatel č.1. 

Varianta č.2. – Subdodavatel č.2. 

Varianta č.3. – Subdodavatel č.3. 

 

FEMONT nemá prostředek, jak hodnotit a porovnávat jednotlivé dodavatele a pokud 

se hodnotí, tak pouze výjimečně na základě přidělování tzv. trestných bodů za problémy při 

dopravení materiálu.  

 



44 

 

Jak jsem již zmínila výše, vybrala jsem metodu vícekriteriálního rozhodování a 

prvním krokem bude jednoznačné vytyčení hodnocených oblastí. Společně se třemi 

pracovníky FEMONTu, kteří mají na starost spolupráci a realizují obchod se subdodavateli, 

jsme definovali klíčové oblasti. Klíčové oblasti jsem následně zformulovala do pěti bodů 

(kritérií) a vytvořila znaky hodnocení. Formulace kritérií zní následovně: 

 

 Kritérium A – Cena 

 Kritérium B – Doba dojezdu subdodavatele do FEMONTu 

 Kritérium C – Zpožděné dodávky do FEMONTu 

 Kritérium D – Operativnost 

 Kritérium E – Kvalita 

 

Každé kritérium bude posouzeno jednotlivě na základě bodových ohodnocení a 

stupnice. Stupnice i bodové ohodnocení kritérií budou mít tyto znaky: 

 

 Kritérium A – dle aktuálních tabulek cenových hladin (1, 2, 3, 4, 5), kdy 1 – výborná, 

5 – nevyhovující. 

 Kritérium B – v hodinách s faktem, čím kratší čas tím samozřejmě lépe. 

 

 Kritérium C – v bodech, body jsem přidělila za nesplnění dodacích termínů, čím více 

přidělených bodů, tím je subdodavatel horší. 

 Kritérium D – (1, 2, 3, 4, 5), kdy 1 – doprava možná okamžitě, 5 – dopravu nutno 

objednat dostatečné dopředu. 

 Kritérium E – (1, 2, 3, 4, 5), kdy 1 – nejlepší hodnocení, 5 – nejhorší hodnocení. 

 

Jako první kritérium jsem zařadila cenu, protože právě na ceně se odvíjí nabídka 

k zakázkové spolupráci s daným subdodavatelem a mnou sledovaná firma si na tomto faktoru 

zakládá maximální vahou. Další aspekty jsou také důležité, ale postupně jsem je podle 

vážnosti řadila na pozice, které jsem seřadila sestupně od kritéria A po kritérium E. Jak jsem 

již napsala výše, cena je nejdůležitější aspekt, poté doba dojezdu subdodavatele do firmy a 

materiál zde vyložit. Ne každý ze tří sudbodavatelů je z města Opavy, kde má firma své sídlo, 

proto jsem se zaměřila na termíny dodávky a jejich časové zpoždění. Hodnotící tabulka č.12 

je tabulkou ke kritériu C. 
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Doba zpoždění Body 

Do 12 hodin 1 

Do 20 hodin 5 

Do 24 hodin 10 

Do 48 hodin 25 

Do 72 hodin 100 

Tab.12 Bodový systém vyhodnocení zpoždění 

 

Dalším kritériem je vozový park subdodavatelů, který je mnohdy omezen. Jelikož 

FEMONT vyrábí zakázkové konstrukce atypických rozměrů a hmotnosti, ne vždy se setkají 

s kladným ohlasem vozového parku od dodavatelů.  

Proto při každé nové zakázce firma sleduje dva faktory, jak cenu, tak možnost dodání. 

Operativnost při dodávkách nám ukazuje kritérium D, kdy je nutnost zařizovat dopravu 

materiálu od dopravců s předstihem. 

Rozhodovací metodou pro vyhodnocování byla zvolena metoda párového 

porovnávání, která využívá systému vah, kdy pro každé kritérium zvolíme váhu představující 

význam jednotlivé oblasti. Metoda párového porovnávání vzájemně porovnává vždy dvě 

kritéria a vybírá z nich priority. Jelikož porovnáváme vždy dvě možnosti proti sobě, tak tento 

způsob můžeme pojmenovat párovou analýzou. Porovnání provedu zapsáním stejných kritérií 

jak do svislého, tak do vodorovného sloupce jako vidíme v tabulce č.13. 

 

Kritérium Ki KA KB KC KD KE 

KA — A A A E 

KB — — C B B 

KC — — — C C 

KD — — — — E 

KE — — — — — 

Tab.13 Porovnání kritérií  

 

V pravé horní části naší tabulky, které se také říká trojúhelníková matice, zjišťujeme 

které kritérium na řádku preferujeme před kritériem ve sloupci. V případě, že jsem se již 

rozhodla, které kritérium upřednostním před druhým, zapíši jej do řádku. Při vyhodnocování 

tabulky č.13 si pro každé z daných kritérií stanovím počet preferencí fi, který je zároveň roven 



46 

 

součtu preferencí ve sloupci a v řádku daného kritéria. Následně podle preferencí 

určím jeho pořadí v celém souboru kritérií jako v tabulce č.14. 

 

Kritérium Ki Počet preferencí fi Pořadí kritéria 

KA 3 1 

KB 2 3 

KC 3 2 

KD 0 5 

KE 2 4 

Tab.14 Soubor vyhodnocených kritérií 

 

Určila jsem jak počet preferencí, tak pořadí kritéria, ve kterém se na základě analýzy 

umístily. Poslední krok, který je nutné udělat je určení váhy jednotlivě daných kritérií podle 

vzorce č.1. 
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Pro vyhodnocení subdodavatelů jsem použila metodu vzdálenosti od tzv.fiktivní 

varianty. Výhodou použití této metody je fakt, že nezohledňuje jen pořadí kritérií, ale také 

jejich rozdíly. Nyní porovnám jednotlivá kritéria stanovená párovou analýzou s určenými 

subdodavateli v tabulce č.15, kdy následně stanovím nejlepší a nejhorší kritérium pomocí 

barevného rozlišení:  Nejlepší hodnota 

  Nejhorší hodnota 

 

 

 KA KB KC KD KE 

Varianta č.1. 1 40 5 3 2 

Varianta č.2. 3 75 1 2 1 

Varianta č.3. 2 30 10 1 3 

 

Tab.15 Hodnoty kritérií pro dané subdodavatele 

 

Metoda, kterou problematiku počítáme se zakládá na výpočtu vzdálenosti, která nás 

dělí od optimální hodnoty každého z kritérií. Pro konkrétní výpočet jsem použila vzorec č.2 a 

hodnoty proměnné použity vně vzorce vysvětluji následovně: 

 

       

 

(2)    

 

 

 

xij … hodnota kritéria  

yi
*
 … nejlepší dopad k i-tému kritériu 

vi ... váha 

xi
0 
… nejhorší dopad k i-tému kritériu 

 

Vytvořím si tabulku č.16 pro stanovení nejpřijatelnějšího subdodavatele pomocí již 

výše zmíněné metody vzdálenosti od fiktivní varianty a budu sledovat, který subdodavatel 

obdrží nejlepší hodnoty. 
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 KA KB KC KD KE 

vi 0,33 0,2 0,26 0,07 0,13 

yi
* 

1 30 1 1 1 

xi
0 

3 75 10 3 3 

 

Tab.16 Stanovení nejpřijatelnějšího subdodavatele 

 

Nyní vypočítám hodnoty jednotlivých subdodavatelů (s1, s2, s3) pomocí předchozí 

tabulky č.16 a všechny hodnoty zadám do vzorce č.2, bez zadání odmocniny, kterou provedu 

v tabulce č.17 konečného součtu. 

 

Výpočet pro kritétérium A – Cena : 

         
   

   
 
 

   

         
   

   
 
 

      

         
   

   
 
 

        

 

 

Stejného principu výpočtu využívám i v ostatních variantách subdodavatelů. Výpočet 

kritéria B – Doba dojezdu do FEMONTu : 

        
     

     
 
 

        

        
     

     
 

 

     

        
     

     
 
 

   

 

Kritérium C – Zpoždění dodávky do FEMONTu : 
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Kritérium D – Operativnost : 

         
   

   
 
 

      

         
   

   
 
 

        

         
   

   
 
 

   

 

Kritérium E - Kvalita : 

         
   

   
 
 

        

         
   

   
 
 

   

         
   

   
 
 

      

 

Nyní si všechny hodnoty získané výpočty výše dodám do tabulky č.17 a vyhodnotím 

nejlepšího z dostupných subdodavatelů. 

 

 KA KB KC KD KE ∑ Dj Stupnice 

Varianta 

č.1. 
0 0,0099 0,051 0,07 0,0325 0,1634 0,4042 1 

Varianta 

č.2. 
0,33 0,2 0 0,0175 0 0,5475 0,7399 3 

Varianta 

č.3. 
0,0825 0 0,26 0 0,13 0,4725 0,6874 2 

 

Tab.17 Vyhodnocení výsledků 
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Na základě použité metody vzdálenosti jsem vyhodnotila tři nejvíce využívané 

subdodavatele a výsledky zanesla do tabulky č.17. Celková hodnota Dj udává výsledky 

použité metody vzdálenosti od optima fiktivní varianty. Čím je hodnota vyšší, tím je varianta 

chápána variantou horší a naopak. Stupnicí 1, 2, 3 jsem vyhodnotila subdodavatele 

následovně. 

 

1. Varianta č.1. – Subdodavatel č.1.  

2. Varianta č.3. – Subdodavatel č.3. 

3. Varianta č.2. – Subdodavatel č.2. 

 

S ohledem na současné hodnoty kritérií se nejpřijatelněji umístil subdodavatel č.1. 

Nejlepší hodnotou se sice může pyšnit pouze u jednoho z pěti kritérií, ale v případě dalších 

svých kritérií zaznamenává druhé nejlepší pozice, což variantu č.1.dělá nejlepší volbu. Pořadí 

dalších dvou dopravců se zamíchalo přehozením třetího subdodavatele na místo druhé a 

druhého hodnotícího subdodavatele na místo třetí.  

Zajímavé je sledovat také fakt, že i přes dvojité výhry mezi kritérii druhého i třetího 

subdodavatele se druhý subdodavatel dostal v celkové hodnotě na téměř dvojitou hodnotu 

v poměru subdodavatele č.1. 

Avšak pořadí, které je nyní určeno nemusí být konečné, jelikož vždy záleží na aktuální 

hodnotě sledovaného kritéria. Nejoperativnější proměnnou zde může být především kritérium 

ceny, která může v konečném důsledku zamíchat v pořadí subdodavatelů. Je proto důležité 

stále sledovat všechny hodnoty nastavených kritérií a pracovat s jejich aktualizacemi. 
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3 DOPORUČENÝ SYSTÉM PRO IMPLEMENTACI KAIZEN 

A 5S 

 

Pro zavedení systému dobrého hospodaření se po firmě požaduje synchronizace 

činností a kvalitní plánování v rámci celé firmy. Pokud by se zavádění a následná kontrola 

nesynchronizovala tzn.kroky by byly v jednotlivých blocích firmy prováděny odlišně, může to 

ohrozit konečný výsledek. V rámci analýzy jsem se zaměřila na tři segmenty, jednalo se o 

administrativu, výrobu a skladování. V analýze jsem provedla rozbor hlavních vytyčených 

parametrů, které jsem v rámci mé koncepce významné. 

Díky analýze jsem také vypozorovala, že se ve firmě objevovaly podobné charaktery 

vyskytujících se chyb a problémů. Můžu zmínit např.nepotřebné věci, nečistota, řádná 

označení a další. Nyní navrhnu obecnou strategii zavedení systému 5S pro celou firmu 

s ohledem na fakt, že firma má oblasti diametrálně odlišné. 

 

3.1 Přípravná fáze 

Před úplným začátkem implementace proběhne krátké školení zaměstnanců. Je to 

jeden ze základních kroků, jelikož pojem KAIZEN a metoda 5S není mezi pracovníky 

obeznámeným pojmem. Je nutné vysvětlit všem zaměstnancům, proč se budou následující 

opatření provádět, co je účelem a jak bude implementace probíhat (viz.obrázek č.18). 

 

Obr.18 Kroky metody 5S [vlastní zpracování] 

3.1.1 Krok první – Seiri 

Seiri se zakládá na vytřídění nepoužívaných a nepotřebných věcí způsobem, že na 

pracovišti zůstane pouze to, co skutečně pracovník potřebuje k vykonávání své práce. V každé 

firmě se nacházejí předměty, jenž nemají s výrobou nic společného a zabírají pouze místo 
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předmětům potřebným. Ani ve firmě FEMONT tomu není jinak, což nám také předešlá 

analýza současného stavu dokázala. 

Při zavádění metody je důležité, aby poprvé byla provedena detailně. Pracovníci si 

vytřídí potřebné a nepotřebné nářadí, předměty. Provedou inventuru, při které se také zjistí a 

porovná skutečný stav předmětu na pracovišti se stavem uvedeným v dokumentaci.  

Pracovníci si své předměty očistí a materiál po roztřízení pomocí červené kartičky 

(obrázek č.19) uloží na své místo. 

 

Datum: Číslo karty: 

Název položky: 

Klasifikace 

Vstupní materiál Odpad 

Rozpracovaná výroba Hotový výrobek 

Objednávka Prázdná paleta 

Zmetky Ostatní 

Akce 

Přesunout do: 

Nadbytečný 

Uskladnit mimo pracovní plochu 

Odstranit 

Sekce 

Administrativa Výroba Sklad 

Jméno a přijímení: 

Osobní číslo: 

Obr.19 Klasifikační karta [vlastní zpracování] 

 

Pokud je výrobek, předmět označen jako nadbytečný, stanoví se maximum, které se 

může na pracovní ploše, stole vyskytovat. 

 

3.1.2 Krok druhý – Seiton 

V této fázi si vytyčíme pracovní prostor, ve kterém pracujeme nebo např.pracovní stůl, 

na kterém pracujeme. Uspořádáme vše tak, aby se nám čas hledání a přemisťování 

minimalizoval. 
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Pracovní plochy se uspořádají na předem určená místa, která jsou zároveň bezpečným 

uložištěm. Systematicky upravené pracovní stoly také nepodmiňují nutnost stále něco hledat 

nebo si půjčovat nářadí od svých spolupracovníků. To samé jako pro pracovní plochy ve 

výrobě platí také pro pracovní stoly v oblasti administrativy, obrázek č.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.20 Pracovní stůl 

 

3.1.3 Krok třetí – Seiso 

Další krok pojednává o čistotě, což znamená, že každý pracovník bude dbát o uklizené 

a čisté pracovní místo. Každý zaměstnanec by měl být za své pracovní místo zodpovědný a 

respektovat způsob úklidu i u svého spolupracovníka. V případě, že zaměstnanec nářadí 

odebere z určeného místa, je jeho povinnost předmět vrátit opět na určené místo. 

Aby se čistota a pořádek udržoval, je dobré zavést každodenní povinnost úklidu 

v deseti minutách. Každý pracovník si před ukončením své pracovní doby zkontroluje 

pracoviště a pokud ne, okamžitě to napraví. Je také důležité si své činnosti rozdělit a v tom 

nám napomáhají checklisty nebo také kontrolní seznamy pro udržování pořádku, které nastaví 

kdy a kdo bude daný úsek uklízet. Mnoho návrhů jsem již zapsala v tabulkách č.7, 9, 11. 

 

3.1.4 Krok čtvrtý – Seiketsu 

Předposlední krok 5S reprezentuje zachování všech přešlých změn v krocích jedna, 

dva a tři. Vytvořené standardy by měly obsahovat frekvence, čistící činnosti, použité 
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prostředky, délku trvání a předem určenou zodpovědnou osobu dohlížející na dodržování 

činností. Standard se může skládat z: 

 vyčištění pracovního stolu, 

 uspořádání stolů a odstranění nepotřebných předmětů, 

 uložení pracovního nářadí a pomůcek do předem vyznačných prostor, 

 uložení čistících prostředků na svá místa, 

 založení výrobních postupů a zakázek na svá místa. 

 

Metoda 5S ovšem není o tom jen jednou utvořit sekci standardů, ale je to neustálý 

cyklus jejich tvorby a jejich vylepšování. Jen v takovém případě se mohou zaměstnanci do 

těchto procesů zapojit také. 

 

3.1.5 Krok pátý – Shitsuke 

Poslední krok je udržování 5S ve všech sekcích celé firmy. Udržování je možné 

provést nástroji jako jsou: 

 manuál 5S, 

 nástěnky s informacemi, 

 audit 5S, 

 sebedisciplína, 

 kampaň 5S, 

 také např.motivace zaměstnanců ke stálému udržování 5S. 

 

V případě, že zaměstnanci nebudou dodržovat koncept navrhnutých standardů, tak 

metoda 5S a změny v ní uskutečněné nepřispějí k odstranění předešlého plýtvání. 

Audit 5S by měl být vykonáván interním týmem auditorů, a aby byla zachována jejich 

nezávislost, tak jsou vybíráni z nevýrobních sekcí. Pravidelný audit je také ukazatelem, zda je 

metoda plně funkční nebo potřebuje další aktualizaci. 

 

3.2 Přínosy  

Přínosy v implementaci metody 5S hlavně spatřuji v: 

 odstartování a udržování prostředí kontinuálního vylepšování ve společnosti,  

 radikálním snížení časových ztrát zpřehledněním pravní plochy, 



55 

 

 odstranění nepoužívaných předmětů, 

 vytvoření platných standardů, 

 zlepšení a zpříjemnění podnikové kultury, 

 lepší disciplína pracovníků. 

 

3.3 Návrhy a doporučení  

 

Nyní bych ráda, v rámci metody neustálého zlepšování vnitropodnikových procesů, 

ráda doporučila a navrhla další oblasti, kterým se firma může věnovat. Metoda KAIZEN má 

základní elementy v podobě týmové práce, vysoké morálky, osobní disciplíny, zlepšovacích 

návrhů a kroužků kvality. Každý přínos v podobě jakéhokoliv z výše zmíněných elementů je 

vždy pro filmu zlepšování. 

Zapojení zaměstnanců do průběhu neustálého zlepšování 

 

Při procesu neustálého zlepšování by měli být zapojeni přímo zaměstnanci, jenž by 

neměli být diskriminováni svými nadřízenými kvůli pozici, na které pracují a při sdělování 

nápadů a zlepšovacích návrhů by měli být bráni zcela vážně. Podpora zaměstnanců ve 

zlepšování zvyšuje a podporuje i jejich kreativitu a také odměna je příjemná motivace, proč 

své zlepšovací nápady prezentovat nahlas. 

Na počátku průběhu je nutné vysvětlit, co se od zaměstnanců očekává, jelikož každý 

správný manažer chce ve svém týmu mít členy, kteří plýtvání na pracovišti zaznamenávají a 

mají snahu zlepšovací procesy podporovat. 

Při zlepšování bychom měli brát v úvahu celý proces, který sčítá osm elementárních 

kroků: podat návrh, popsat zlepšení, evidovat, vyhodnotit, zveřejnit, realizovat proces, 

archivovat a odměnit zaměstnance, který se o návrh zasloužil. 

 Může ovšem nastat i druhá situace a to je zamítnutí navrhovaného zlepšení. V tomto 

případě by se měl navrhovatel dozvědět z jakého důvodu byl jeho návrh zamítnut. 

Každopádně, reakce by v obou případech měla být rychlá, aby zaměstnanci nepřestali mít 

zájem cokoliv navrhovat. 
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 Návrh formuláře pro zlepšovací návrh 

Nejspíše nejtěžší v celém průběhu zlepšování je udělat první krok. Je dobré 

zaměstnance správně motivovat a podnítit ho právě ten krok udělat. Tímto krokem by mohla 

být společná porada mezi zaměstnanci a mistry, kde mistři sdělí a vysvětlí, co bude po 

zaměstnancích požadováno. Každý zaměstnanec dostane formulář pro zlepšovací návrh 

(viz.obrázek č.21), kterému jsem navrhnula jednoduchou podobu. Zaměstnanec, který se 

rozhodne podat zlepšovací návrh musí být schopen stručně napsat předmět zlepšení a zároveň 

stručný popis celého navrhovaného zlepšení. Finální fází už je jen formulář odevzdat svému 

mistrovi nebo sekretářce starající se o včasné předání a prokonzultování. 

 

Formulář pro zlepšovací návrh 

Sekce: 

Jméno: Osobní číslo: 

Předmět zlepšení: 

 

Popis navrhovaného zlepšení: 

 

 

 

 

 

Datum: Podpis: 

Obr. 21 Formulář pro zlepšovací návrh 

 

 Hodnocení odevzdaného zlepšovacího návrhu 

Vyhodnocováním podaných zlepšovacích návrhů by měla být pověřena odpovědná 

osoba vedením firmy. Navrhovala bych také rozdělit zlepšovací návrhy dle typu: 

1. Zlepšení individuální – přínos pouze pro zaměstnance, jenž návrh podává, o 

přijetí/zamítnutí rozhoduje vedoucího daného provozu. 
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2. Zlepšení plošné – plošně aplikovatelný přínos na všechny sekce, o přijetí/zamítnutí 

rozhoduje oddělení kvality a vedoucí všech provozoven. 

3. Zlepšení finančně měřitelné – ekonomicky vypočitatelný přínos, o těchto návrzích 

by mělo rozhodovat oddělení kvality, vedení ekonomicky rozpočtového úseku a 

také management společnosti. 

 

 Návrh odměňování 

Pokud se firma rozhodne podaný zlepšovací návrh realizovat, je vhodné postupovat 

podle předem nastavených pravidel, aby nevznikla domněnka nadržování či diskriminace 

podavatele. Odměňování by mělo být opět rozděleno dle typu zlepšení v předešlém odstavci. 

1. Zlepšení individuální – dle vyhodnocení návrhu by výše odměny mohla být v řádu 

stovek korun českých. 

2. Zlepšení plošné – dle vyhodnocení návrhu by výše odměny mohla být v řádě 

tisíců korun českých. 

3. Zlepšení finančně měřitelné – dle vyhodnocení návrhu by se výše odměny mohla 

počítat z procentuálního podílu po výpočtu konečné úspory. 

 

Workshopy 

 

Nedostatečná informovanost je jeden z negativních funkcí při podávání návrhů. 

Doporučuji tedy pořádat mítinky, porady a workshopy, při kterých se bude prezentovat 

metoda KAIZEN, zaměstnanci by možná mohli uvítat fakt, že by se o této metodě více 

dozvěděli i z firemního intranetu nebo firemních novin. 

Workshop se na druhou stranu dá využít jako místo vylepšení zlepšovacího návrh, 

vznikne-li zajímavé řešení jako individuální nápad, workshop ho dokáže rozvinout. Původní 

nápady se dále vylepšují a rozšiřují. Výhodou workshopů je skutečnost, že zde management 

může definovat problém. Mohou jej řešit jednotlivci nebo týmy, kdy je ovšem vhodné zvolit 

promotéra, jenž tyto týmy sestavují a dále pak s nimi problémy řeší. 

Další formou workshopu je forma brainstormingu, která trvá asi hodinu a generuje 

nápady. Celkovou výhodou takových workshopů je výsledek lepší spolupráce a získání 

týmového ducha, protože pracovníci jsou chtě nechtě vtaženi do problému a jeho řešení.  
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4 ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce bylo pomocí metody KAIZEN analyzovat a navrhnout 

možná řešení pro firmu FEMONT OPAVA s.r.o., která by minimalizovala dosavadní 

nedostatky týkající se plýtvání a tím také vedla k vyšší efektivitě všech procesů, jak ve 

výrobě, tak v administrativě. Předmětem implementace japonské metody KAIZEN byla 

aplikace systému dobrého hospodaření, také 5S. Metoda 5S představuje souhrn elementárních 

kroků pro minimalizaci plýtvání na pracovišti a je zároveň základním předpokladem pro 

zlepšování. Zjednodušení a zpřehlednění pracoviště je jejím přínosem. 

 

Má diplomová práce se sestává ze dvou hlavních částí, nejprve z části teoretické a poté 

následuje část praktická. V praktické části jsem vysvětlila pojem – filosofie KAIZEN a 

náležitosti s ní spojené. Následně jsem popisovala techniky, nástroje a systémy vzniklé 

v Japonsku při úsilí filosofii KAIZEN naplnit. Patřily zde systémy QC (absolutní kontrola 

kvality), systém JIT („právě včas“), metoda 5S, kanban, systém zlepšovacích návrhů a další.  

 

Praktická část mé diplomové práce spočívala v popisu společnosti FEMONT OPAVA 

s.r.o. a jejím výrobkovém portfoliu. Dále jsem provedla firemní analýzu stávajícího stavu na 

vybraných úsecích a získala jsem potřebné informace, se kterými jsem také pracovala. 

Podklady jsem získala na základě hodnotícího formuláře, který jsem sama zhotovila, 

fotodokumentace, pomocí rozhovorů a pozorování přímo v jednotlivých úsecích společnosti. 

Na základě výsledků analýz provedených napříč úseky jsem postupně zavedla jednotlivé 

kroky 5S. 

 

Dle mého názoru by zavedení metody 5S mělo pozitivní vliv na celkové odstranění 

nepotřebných předmětů, tím zpřehlednění pracoviště a tím i snížení časové ztráty při hledání 

předmětů na pracovišti, to také znamená zvýšení produktivity, vytvoření standardů uklizeného 

pracoviště, vyšší disciplínu a zároveň vylepšení podnikové kultury. 

 

V závěru jsem doporučila systém implementace 5S analyzované firmě a návrhy 

s opatřeními, kterých by se měli buď vyvarovat nebo na druhé straně přijmout. Jedná se o 

vyšší motivaci zaměstnanců při procesu neustálého zlepšování, zvyšování jejich kreativity, 

zvýšení produktivity práce a také kvality práce. 
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Při psaní této diplomové práce jsem nabrala nové dobré zkušenosti v komunikaci a 

kladení otázek, jak vysokému managementu, tak řadovým zaměstnancům a ve zhotovování 

analýz a doufám, že tyto zkušenosti budu moci využít i ve své budoucí praxi. Doufám, že se 

má diplomová práce stane přínosem také pro společnost FEMONT OPAVA s.r.o. 

 

Na úplný závěr bych si dovolila odcitovat mého oblíbeného průkopníka Henryho 

Forda slovy: „Vše, co neslouží zvyšování hodnoty výrobku, je ztrátou.“ 
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Sekce: Datum: 

 

 

 Otázka 1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

 

 Otázka Návrh na opatření 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 


