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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je implementace metody 5S v organizaci hutního průmyslu. 

Teoretická část je věnována přístupu KAIZEN a metodě 5S. 

Praktická část je zaměřená na charakteristiku vybrané hutní společnosti, implementaci metody 

5S na vybraném pracovišti, vyhodnocení a návrhy na zlepšení. 
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Abstract 

The subject of this thesis is the implementation of 5S methodology in heavy industry. The 

theoretical part is focused on approach of KAIZEN and 5S methods. 

The practical part is focused on the characteristics of a chosse metallurgical company, 

implementation of 5S method at in a selected workplace, evaluation and proposals for 

improvement. 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy hospodářská a finanční krize má obrovský vliv na propad výroby oceli 

v Evropě, je obzvlášť důležité zvyšovat kvalitu, efektivnost a konkurenceschopnost své 

produkce. Pokud chtějí společnosti přežít, musí vyrábět levně a kvalitně. Zavádění nových 

technologií v metalurgii je velmi finančně náročné, a proto se snaží mnoho společností zavést 

postupné zlepšování po malých krocích tzv. KAIZEN. Metoda KAIZEN není finančně 

náročná a přináší velké snížení nákladů, zvýšení kvality a odstranění plýtvání.  

Z tohoto důvodu se společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. rozhodla zavést mimo jiné i metodu 

5S ve svých provozech. Já jsem si vybral pro svou bakalářskou práci popis zavádění metody 

5S na závodě ocelárna a to na pracovišti bramového kontilití, ZPO2. Vzhledem k tomu, že na 

tomto pracovišti pracuji již 15 let, jsem se aktivně podílel při zavádění této metody na daném 

pracovišti. 

Cílem mé bakalářské práce je tedy popis implementace metody 5S na vybraném pracovišti 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a jejího následného hodnocení. Ukázat, že metoda 5S 

má své místo v každé společnosti a přináší řadu zlepšení jak po stránce vylepšení pracovního 

prostředí, organizace práce, tak i po stránce finančních úspor. 

V teoretické části práce se věnuji vysvětlení metody KIAZEN, její filozofii, významu a 

nástrojům k zavádění této metody. V druhé části teoretické práce se věnuji metodě 5S, která 

byla implementována v naší společnosti.  

V praktické části se věnuji samotné implementaci metody 5S na vybraném pracovišti. 

Popisuji popis implementace této metody, její standardizaci, následné audity a závěrečné 

zhodnocení s dalšími možnými náměty na zlepšení.   
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1 TEORETICKÉ ZÁKLADY KAIZEN 

Vzhledem k tomu, že metoda 5S je jedním z nástrojů KAIZEN a díky implementaci metody 

5S na vybrané pracoviště bylo docíleno dalších metod jako „Just in Time“, chtěl bych v této 

kapitole popsat historii, filosofii, přínosy a další nástroje KAIZEN. Také bych chtěl ukázat na 

rozdíl mezi postupným zlepšováním KAIZEN a inovacemi, které jsou skokovou, 

jednorázovou metodou zlepšování. 

 

1.1 Historie KAIZEN 

Bez ohledu na název KAIZEN byl poprvé systém aplikován v Americe. V průběhu 2. světové 

války bylo nutno vyslat americké vojáky do války s vlastními zbraněmi a zásobami. Zároveň 

bylo nutné najít rychlé zvýšení kvality a kvantity výroby vojenské techniky. Po ukončení 

světového konfliktu založila americká vláda kurzy pro management (TWI).  Jeden z těchto 

kurzů nabádal manažery, aby hledali tisíce malých věcí, které by mohli zlepšit. Tím bylo dáno 

semínko, které vyklíčilo mnohem později pod názvem KAIZEN [11]. 

 Jedním z nejvýznamnějších propagátorů, který prosazoval kontinuální změny, byl v té době 

W. Edward Deming. Ten v 50. letech dvacátého století společně s J. M. Juranem navštívil 

Japonsko, aby pomohl uboze fungujícímu průmyslu s velmi špatnou pracovní morálkou 

zaměstnanců, což je v dnešní době k pousmání. W. Edward Deming předvedl v Japonsku 

nástroj na kontrolu a zlepšování jakosti- tzv. Demingův cyklus, který byl později 

přejmenován na PDCA. J. M. Juran vedl semináře kontroly jakosti, které nahlížely na kvalitu 

z manažerského pohledu.  Japonci přijímali jejich myšlenky velmi ochotně a postupně se staly 

základním pilířem japonské kultury podnikání. Proces zlepšování pomocí malých kroků záhy 

stoupal na neuvěřitelnou úroveň produktivity a byl nadšenými Japonci pojmenován KAIZEN. 
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1.2 Filozofie KAIZEN 

Massaki Imai: „ KAIZEN je nejdůležitější koncept v japonském hospodářství – klíč 

k japonskému úspěchu“[17]. 

KAI  = ZMĚNA 

ZEN = LEPŠÍ 

           Obr. 1.1 Význam slov KAIZEN [18] 

KAIZEN znamená zdokonalení a týká se vysokého i středního managementu, stejně jako 

ostatních zaměstnanců. Tento pojem je zásadní pro pochopení základního rozdílu mezi 

západním a japonským přístupem v otázkách řízení [1]. Hlavní hnací silou, která spojuje 

všechny aktivity ve firmě, by měl být spokojený zákazník. Vzhledem ke stále stoupajícím 

nárokům na kvalitu a snižování plýtvání je KAIZEN jednou z vhodných metod, jak tyto cíle 

naplnit. Hlavním cílem je tedy dlouhodobé zdokonalování, které nevyžaduje velké investice a 

zásadní změny. Zásady nejsou založeny na striktní změně technologie, ale především se snaží 

změnit myšlení lidí [3]. KAIZEN je založený na tom, že lidé v podniku musejí používat svůj 

rozum stejně dobře, jako svaly a ruce [4]. KAIZEN je tedy zlepšováním a zdokonalováním po 

malých krocích v neustálém cyklu. 

Základním principem, aby tento systém fungoval, je zaměřit se na zlepšení, které vychází ze 

znalosti lidí přímo ve výrobě, kteří mají k řešení problémů nejblíže.  Většinou se dají 

problémy vyřešit bez vynaložení větších prostředků. Je velmi důležité zapojit lidi do 

zlepšovacího procesu, což jim přináší sebeuspokojení, motivaci k práci a vylepšení 

podnikových vztahů, které jsou také jedním z pilířů KAIZEN. Nesnažit se podporovat změny 

„zvenčí“, ale nechat zlepšovat a myslet vlastní lidi. Podporovat lidský potenciál, netrvat jen 

na disciplíně a maximálním plnění příkazů, ale chtít po nich, aby se kolem sebe rozhlédli, 

odhalili všechny formy plýtvání a hledali způsob, jak zefektivnit svou práci. Za tyto činnosti 

by měli být také patřičně odměněni. 

 KAIZEN není sbírání „čáreček“ za zlepšovací návrhy. Je to filozofie vnitřní nespokojenosti 

se současným stavem, která říká: „Zítra musí být lépe než dnes.“ [4]. 
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1.3 Srovnání KAIZEN a Inovace 

Proces zlepšování v podniku je možné rozdělit na inovace a KAIZEN.  Zatím co západní 

podniky preferují zlepšování pomocí inovací, japonské dávají přednost zlepšování pomocí 

KAIZEN, což znamená postupné a trvalé zavádění malých změn vedoucích ke zlepšení. 

Opakem těchto postupných změn je inovace, která znamená „drastickou“ změnu v organizaci 

(Obr. 1.2). 

 

Obr. 1.2 Povaha přístupů ke zlepšování [2] 

KAIZEN je proces kontinuální, inovace jednorázová. Inovace je oblastí, na které se podílí 

pouze úzká skupina specialistů a managementu, dotýká se celé společnosti a jedná se o 

jednorázovou aktivitu. Pokud se podíváme na inovaci z dlouhodobějšího pohledu, zjistíme, že 

dosáhneme určitého zlepšení (nového standardu), avšak po určité době dochází k jeho 

degradaci [15]. V Japonsku se také občas řeší zlepšování pomocí inovací, ale poté následuje 

série kroků KAIZEN. Velkou výhodou KAIZEN je počáteční investice. U inovací jde o ne-

malé finanční prostředky, kdežto KAIZEN má tyto prostředky téměř „nulové“. Srovnání 

hlavních rysů je patrné v tabulce 1.1. 
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Tab. 1.1 Srovnání hlavních rysů KAIZEN a inovace [1]. 

 

 

1.4 Přínosy KAIZEN 

KAIZEN je možné v podstatě rozdělit do tří skupin podle úrovně zlepšení - na KAIZEN 

zaměřený na management, na skupinu a na jednotlivce. 

KAIZEN zaměřený na management se zabývá zlepšováním procesů a pracovních postupů.  

K tomuto účelu se používá sedm základních statistických nástrojů: 

- Paretův graf 

- diagram příčin a následků 

- histogram 

- kontrolní formuláře a záznamy 

- bodový diagram 

- vývojový diagram 

- regulační diagram 

Jedná se klíčovou úroveň. Management musí být hlavní hnací silou v prosazování zlepšování 

a musí jít příkladem, aby zaměstnanci věděli, že KAIZEN se týká každého. Hlavními body 

jsou identifikace plýtvání, zlepšení strojů, řízení, systémů, ale také zlepšení manažerských 

výkonů. Dalším úkolem managementu je zdokonalování standardů, což znamená zavádění 

vyšších standardů. Jakmile se tak stane, udržovacím úkolem managementu je dohlížet na to, 

aby byly tyto standardy dodržovány [1]. 

KAIZEN Inovace
1. Účinek Dlouhodobý, nedramatický Krátkodobý, dramatický
2. Tempo Malé kroky Velké kroky
3. Časový rámec Kontinuální a přírůstkový Přerušovaný a nepřírůstkový
4. Změny Postupné a neustálé Náhlé a přechodné
5. Účast Všichni Vybraní zaměstnanci
6. Přístup Kolektivismus, skupinové úsilí, systémový přístup Individualismus, individuální nápady, úsilí
7. Typ změny Udržování a zdokonalování Přestavba od základů
8. Impuls Konvenční know-how Technologické průlomy, nové vynálezy
9. Praktické požadavky Minimální investice, ale velké úsilí na udržení Vysoké investice, ale málo úsilí na udržení
10. Zaměření úsilí Lidé Technologie
11. Kritéria hodnocení Procesy a úsilí o dosažení lepších výsledků Výsledky a zisk
12. Výhody Funguje dobře v pomalu rostoucí ekonomice Vhodnější pro rychlerostoucí ekonomiku
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KAIZEN zaměřený na skupiny se zabývá zlepšováním pracoviště a to většinou v cyklech 

dvakrát až třikrát za rok. Hlavním cílem je vytvářet pro zaměstnance čistá, příjemná, 

smysluplná pracoviště. K tomuto účelu se využívá sedm „nových“ statistických metod: 

- afinitní diagram 

- diagram vzájemných vztahů 

- systematický diagram 

- maticový diagram 

- analýzy údajů v matici 

- diagram PDPC 

- síťový graf  

 

KAIZEN zaměřující se na jednotlivce se snaží hlavně o zlepšení morálky, sebezdokonalení 

každého zaměstnance a uvědomění si nezbytnosti KAIZEN. Tím lze dosáhnout zvýšené 

kvality a vetší produktivity. Touto metodou je možné docílit velkého nárůstu produktivity bez 

větších finančních investic. 

 

1.5 Nástroje KAIZEN 

KAIZEN je střešní pojem, pod který lze zahrnout většinu těch japonských praktik, jako je 

orientace na zákazníka, TQC, robotika, kroužky kontroly kvality, systém zlepšovacích 

návrhů, automatizace, disciplína na pracovišti, absolutní údržba výrobních prostředků, 

Kanban, zdokonalení kvality, „just in time“, žádné kazové zboží, aktivity malých skupin, 

dobré vztahy management – zaměstnanci, zvýšení produktivity a vývoj nových produktů [1]. 

Všechny tyto techniky slouží k zlepšování týmové práce, osobní disciplíně, lepší morálce, 

zamezení plýtvání a neustálému zlepšování. Nástroje KAIZEN je možné využívat k rychlému 

zmapování, identifikaci a odstranění všech nalezených nedostatků. Nabízejí také řešení 

daných problémů, bez velkých finančních prostředků. 

 

1.5.1 Cyklus PDCA 

Jedním z klíčových nástrojů neustálého zlepšování je Demingův cyklus PDCA. Plan (plánuj) 

– Do (udělej) – Check (zkontroluj) – Act (uskutečni). Jedná se tedy o neustálý cyklus, kdy je 
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třeba naplánovat požadované zlepšení, následuje realizace projektu, ověření výsledků 

realizace oproti původnímu záměru a nakonec provedení úprav a implementace zlepšení. 

S  cyklem PDCA by měl v symbióze fungovat cyklus SDCA Standardize (standardizuj) – Do 

(udělej) – Check (zkontroluj) – Act (uskutečni), což nám standardizuje procesy, aby nám 

časem nedegradovaly. 

                                                                                                                                                     

 

               Obr. 1.3 Grafická podoba cyklů PDCA a SDCA [19] 

1.5.2 Total Quality Control – TQC 

TQC je vlastně celopodniková kontrola kvality (Company Wide Quality Control). Hlavní 

přínos této metody není, jak by se mohlo zdát, zaměřen na kvalitu produktů, ale na kvalitu 

lidí. Týká se všech zaměstnanců, včetně managementu.  Zlepšené výkony jsou zaměřeny na 

plnění takových vícefunkčních cílů, jako je kvalita, náklady, plánování, rozvoj pracovních sil 

a vývoj nových produktů. Má se za to, že tyto aktivity vedou ke zvýšené spokojenosti 

zákazníků a úspěchu podniku [13]. Firma, která dokáže vštípit kvalitu do svých zaměstnanců, 

je na půli cesty k výrobě kvalitních výrobků [1]. 

Kaoru Ishikawa, prezident Musashi Institute of Technology, pojmenoval šest hlavních rysů 

charakterizujících TQC: 

-  Celopodniková TQC 

-  Důraz na vzdělání a školení 

-  Činnost kroužků kvality 

-  TQC audity 

-  Aplikace statistických metod 
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-  Podpora TQC v celostátním měřítku [1] 

Základem pro správné zavedení systému TQC je nalezení skutečné příčiny problému a 

neustálé zlepšování kvality. Musí být směřován na zákazníka a pro nalezení skutečné příčiny 

problému se musíme umět zeptat „pětkrát proč“. Tato metoda „pětkrát proč“ je úspěšně 

využívaná v japonské firmě Toyota při vývoji nových výrobků. Metoda „pětkrát proč“ je 

metodou umožňující přicházet na hlubší, systémovější příčiny problémů a nacházet i 

odpovídající zásadnější protiopatření [6]. 

 

1.5.3 Kroužky kontroly kvality 

Jedná se o metodu, kdy skupina pracovníků z jednoho oddělení či dílny se sejde k řešení 

daných specifických problémů nebo zlepšování kvality procesů a produktů. V kroužku kvality 

se využívá metody PDCA, kdy poté dojde k implementaci a standardizaci procesu. Toto musí 

být zastřešeno managementem, který by měl co nejdříve tato zlepšení uvádět do praxe. 

Kroužky kvality také podporují seberealizaci zaměstnanců, komunikaci mezi zaměstnanci a 

možnost zaměstnanců zapojovat se do chodu společnosti. 

 

1.5.4 Systém zlepšovacích návrhů 

Jednou z možností, jak zapojit zaměstnance do KAIZEN, je zavedení systému zlepšovacích 

návrhů.  Zapojit zaměstnance do zlepšování je velmi důležité, protože ne vedoucí, ale dělník 

zná své pracoviště nejlíp. Jen on ví nejlíp, kde se dá zefektivnit jeho práce, kde jsou slabá 

místa ke zlepšení. Je ovšem důležitá podpora zavádění zlepšovacích návrhů managementem. 

Zlepšování se může zabývat různými tématy, jako například zlepšováním strojů, procesů, 

kvality produktů nebo zlepšováním vlastní práce. 

Podle ředitele Japonské asociace pro lidské vztahy Kenjira Yamody by měl systém zlepšova-

cích návrhů projít třemi stádii. 

V prvním stadiu by měl management aktivně pomáhat zaměstnancům s vypracováním 

zlepšovacích návrhů. Tím zlepší atmosféru na pracovišti a bude motivovat zaměstnance ke 

zlepšování. V tomto stádiu není důležitá kvalita zlepšovacích návrhů, ale zapojení 

zaměstnanců do tohoto procesu. 
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Druhé stádium je už zaměřeno na vzdělávání zaměstnanců, aby dokázali lépe analyzovat 

problémy na svém pracovišti. Od zaměstnanců se v tomto stádiu už očekávají lepší zlepšovací 

návrhy. 

 Ve třetím stádiu už by měl být zaměstnanec připraven jak znalostně, tak profesně. Teprve 

v této fázi mají zlepšovací návrhy svůj ekonomický přínos a management by se jimi měl 

aktivně zabývat. Dostat se do této fáze však může trvat i několik let. 

Nejvíce diskutovanou otázkou zlepšovacích návrhů je systém odměn. Management se často 

domnívá, že zlepšování je součástí pracovní náplně, což je přesným opakem  názoru 

zaměstnanců, kteří si myslí, že pokud firmě jejich nápad přinese úspory, měli by za něj dostat 

určitý podíl. Zatím převládá ve většině podniků finanční odměna jako základní motor pro 

podávání zlepšovacích návrhů. Výše odměny se hodnotí podle tabulek, kde každý bod má 

definovanou finanční hodnotu, viz Tab. 1.2 [4].    

  Tab. 1.2 Principy odměňování zlepšovacích návrhu [4]. 

 

 V Japonsku kromě finančních odměn se také nejlepší zlepšovatelé těší velkému uznání 

vedení společnosti. Nejlepší zlepšovatel může zaparkovat své auto vedle prezidenta firmy. Pro 

našeho dělníka není možnost opřít si své kolo o Audi svého šéfa až tak motivující [4].  
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1.5.5  Just in Time 

Just in Time je nejznámější logistickou metodou. Spočívá v uspokojení potřeby po určitém 

materiálu ve výrobě nebo po určitém hotovém výrobku v distribučním článku jeho dodáním 

„právě včas“, tj. v přesně dohodnutých termínech. Dodávají se malá množství v co možná 

nejpozdějším okamžiku, dodávky jsou velmi časté, třeba i desetkrát za den [8]. Tento způsob 

dodávek by měl hlavně odstranit všechny druhy plýtvání v podniku. 

 

1.5.6 Kanban 

Překlad slova Kanban z japonštiny je štítek nebo lístek a patří k nejrevolučnějším metodám 

řízení výroby posledních let. Hlavním námětem pro vznik Kanbanu byly postupy 

v amerických supermarketech, kde po nakoupení výrobku pokladna posílá informaci o úbytku 

a je tedy možné zboží ihned doplnit, takzvaná „výroba na výzvu“. Tím je možné snížit zásoby 

na minimum, zvýšit produktivitu výroby a výkonu, snížit náklady na zaměstnance a 

zredukovat velikost skladů. Metoda vhodně doplňuje systém Just inTime. Pro zavedení 

Kanbanu je potřeba dosáhnout vyvážení výroby. Vše je podřízeno finální operaci, která přímo 

reaguje na požadavky zákazníků. Systém je nejlépe aplikovatelný na montážních linkách 

s dlouhodobě ustáleným sortimentem. 
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2 TEORETICKÝ ZÁKLAD METODY 5S 

V této kapitole představím charakteristiku metody 5S, její výhody a popíšu implementaci této 

metody. Dále se pak zaměřím na každý pilíř metody 5S a popíši jeho zavádění a nástroje 

k tomu užívané. 

 

2.1 Charakteristika metody 5S 

Metoda 5S se zaměřuje na organizační čistotu a normalizaci s cílem zlepšit ziskovost, 

efektivitu a bezpečnost tím, že sníží plýtvání. 5S metoda se narodila v Japonsku v rámci pěti 

pilířů vizuálního pracoviště podle Hiroyuki Hirano a pěti klíčů k celkové kvalitě životního 

prostředí podle Taashi Osada [10]. Metoda byla vyvinuta a zavedena firmou Toyota s cílem 

odstranit činnosti, které nepřidávají přidanou hodnotu, a zavést pořádek a čistotu na 

pracovišti. V dnešní době tato metoda řeší mnohem větší spektrum problémů. Při její 

důsledné implementaci dokážeme odstranit základní formy plýtvání, definovat layout 

pracovišť, standardizovat výrobní proces, zvýšit kvalitu produkce, zkrátit čas pro zapracování 

nového zaměstnance, ušetřit plochu, zabránit hledání nástrojů a nářadí, zajistit pořádek a 

čistotu na pracovišti a v neposlední řadě zlepšit kulturu prostředí a vytvořit podmínky pro 

další zlepšování a optimalizace [14]. V dnešní době už je metoda 5S standartním nástrojem 

zlepšování většiny velkých společností na celém světě. Například společnosti Boeing se 

podařilo po zavedení této metody zvýšit produktivitu a pracovní morálku, snížit pracovní 

úrazy, zredukovat skladové zásoby a zvýšit kvalitu produktu [5].  

 Metoda 5S se skládá z pěti základních pilířů, které jsou označeny pěti japonskými slovy 

začínajícími na S. K těmto slovům byly přiřazeny české a anglické ekvivalenty (Tab. 2.1).  
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Tab. 2.1 České a anglické ekvivalenty japonským názvům  

Japonsky Anglicky Česky 

Seiri Sort out Separovat 

Seiton Set in order Systematizovat 

Seiso Shine Čistit 

Seiketsu Standardize Standardizovat 

Shitsuke Sustain Udržovat 

 

Metoda 5S se tedy skládá z těchto pěti kroků: 

 

1. Seiri: Oddělte potřebné a nepotřebné předměty na pracovišti. Nepotřebné odstraňte. 

2. Seiton: Zorganizujte všechny položky zbývající po seiri. 

3. Seiso: Udržujte stroj a pracovní prostor v čistotě. 

4. Seiketsu: Systematizujte první tři kroky. 

5. Shitsuke: Stabilizujte pracoviště, rozvíjejte sebekázeň k udržení trvalého pořádku [7]. 

 

Těchto pět pilířů je základem neustálého zlepšování činnosti a pracoviště. Tyto pilíře se běžně 

používají i v běžném životě. Její nejzákladnější úroveň můžeme vidět například jako chod 

domácnosti [10], kde necháváme věci jako ručníky, odpadkové koše na vhodných, předem 

známých místech. Pokud se naše prostředí zaplní a stane se neuspořádaným, obvykle funguje 

méně efektivně. Podnik by měl mít snahu docílit standardizaci postupu aspoň na takovou 

úroveň, jakou používá spořádaný člověk v běžném životě [12].  

 

2.2 Výhody metody 5S 

Metoda 5S, která zavádí úklid a jeho standardizaci, nám přináší mnoho dalších výhod jak pro 

pracovníky, tak pro organizaci, která systém zavedla (Obr. 2.1).  

- vyšší produktivitu práce 

- menší množství vadných výrobků 
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- podnik lépe plní termíny, zvýšení důvěry u zákazníků 

- bezpečnost na pracovišti 

- snížení nákladů, odstranění plýtvání 

- zvýšení kvality 

- zlepšení komunikace mezi zaměstnanci 

- zlepšení pracovních podmínek 

- zlepšení motivace zaměstnanců k práci 

 

 

     Obr. 2.1 Výhody po zavedení metody 5S [12]. 

 

2.3 Seiri - první pilíř 

V tomto prvním kroku jde o separaci, třídění, uspořádání si věcí. Je založen na zásadě Just in 

Time, tedy v pravý čas, pravé množství. Základem není jen věci uspořádat,ale i zbavovat se 

těch, které nikdy potřebovat nebudete. Pokud třídíte, ponechejte pouze holé nezbytnosti. 

Pokud jste na pochybách, vyhazujte. Tato zásada je klíčovou částí třídění v kontextu pěti 

pilířů [12]. Pokud se nebudeme držet této zásady, bude nám následně klesat produktivita 

práce hledáním součástek a nářadí, budeme muset nákladně udržovat na skladě nepotřebné 

zásoby, které nám brání zlepšování procesu, podnik se nám časem zaplní a v takovém 

prostředí se velmi špatně pracuje. 
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2.3.1 Zavedení Seiri 

Snad nejtěžší krok zavedení třídění je rozpoznat, co je a co není pro pracoviště potřebné. Za 

tímto účelem vznikla jednoduchá metoda pro rozpoznání nepotřebných věcí, a to označování 

věcí červenými štítky. Po označení je nutné věci přemístit do předem připravené zóny pro 

věci s červenými štítky. Tato metoda má hlavní výhodu pro třídění věcí, u kterých si nejsme 

jisti potřebností. Když je předmět odložen stranou a po určitou dobu není používán, jsou lidé 

ochotnější jej odstranit. 

 

2.3.2 Postup práce s červenými štítky 

Postup práce s červenými štítky může být rozdělen do sedmi etap: 

1. Zahájení projektu 

Tato etapa se výhradně týká managementu. Je na něm, aby zorganizoval místní kampaně, což 

zahrnuje organizaci týmu, dodávek, časový plán, vytvoření zón pro věci s červenými štítky a 

plán odstranění nepotřebných věcí. 

2. Určení cílů 

Je nutné identifikovat základní dvě věci: 

- konkrétní typy věcí pro vyhodnocení – což můžou být skladové zásoby, zásoby 

v procesu a zařízení. 

- fyzické oblasti, kde se označování odehrává - je dobré definovat raději menší oblast, 

než větší, kterou bychom nemuseli poté zvládnout. 

3. Určení kritérií  

V tomto kroku je velmi obtížné odlišení toho, co je důležité pro výrobu a co není. Záleží na 

každém podniku, jaký systém si zvolí. Nejčastěji věci, které jsou důležité pro následný plán 

výroby, se nechají na svém místě a věci, které v nejbližším plánu nejsou zapotřebí, jsou 

uskladněny na jiném místě. Pokud věc není potřebná, měla by být odstraněna, když není 

zapotřebí často, měla by být uskladněna mimo pracovní prostředí a pokud je potřeba 

v omezeném množství nebo je jí nadbytek, je uskladněna také mimo pracoviště. 
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4. Výroba a informace na červených štítcích 

Na těchto štítcích mohou být různé informace a slouží hlavně jako podpora dokumentace. 

Informace na štítcích se většinou týkají kategorie (např. skladová položka, stroj), výrobního 

číslo, názvu věci, množství, důvodu odložení, data a hodnoty věci. Na výrobu červených 

štítků je možné použít jakýkoliv materiál, např. papír, plast, tlustá červená páska.  Příklad 

takového štítku je na Obr. 2.2. 

 

         Obr. 2.2 Červená visačka [12]. 

5. Zavěšení červených štítků 

Ideálem pro tuto operaci je stihnout zavěsit všechny štítky během jednoho až dvou dnů, což 

samozřejmě není ve všech podnicích možné. Každopádně platí, že označování by mělo být 

krátké a intenzivní [12]. V této fázi je nutné označit i věci, u kterých si nejsme úplně jisti. 

6. Vyhodnocení věcí označených červenými štítky 

 Hodnocení v tomto kroku probíhá podle předem určených kritérií ve třetí etapě. Podle těchto 

kritérií máme tyto možnosti: 

- ponechat na místě, kde se nachází 

- přesunout do pracovní oblasti 

- uskladnit mimo pracovní oblast 

- ponechat na skladě s červenými štítky pro další posouzení 

- odstranit – vyhodit, vrátit dodavateli, prodat, zapůjčit atd. 

7. Dokumentování výsledků 

Dokumentaci výsledků si každý podnik zavádí podle svých potřeb a systému v podniku 

zavedených. Je ale důležité, aby dokumentace zahrnovala údaje o pohybu věcí a zařízení 



16 
 

označených červenými štítky. Kvalitně zpracovaná dokumentace je schopna ukázat úspory a 

zlepšení. 

Pokud po těchto sedmi krocích je podnik „prázdný“, je to znak, že jsme odvedli kvalitní práci, 

a můžeme přistoupit ke druhému pilíři. 

 

2.4 Seiton – druhý pilíř 

Zavedení druhého pilíře má smysl pouze v případě existence prvního pilíře. Účelem druhého 

pilíře je najít místo pro uložení položek po separaci. Je nutné potřebné věci uložit tak, aby 

byly lehce použitelné. Měly by být označeny tak, aby je každý  zaměstnanec  mohl vždy 

nalézt a uložit je. Základem je, aby každý zaměstnanec, který něco hledá, věděl, kde to najde, 

a po ukončení činnosti to vrátil zpět na své místo. Nastavení pořádku je důležité pro zabránění 

plýtvání hledáním různého nářadí, plýtvání pohybem, kdy zaměstnanec nemůže něco najít, 

plýtvání nadbytečnými zásobami atd. 

Velmi dobrým nástrojem pro rozhodování, jak co nejlépe umístit přípravky, nástroje, 

součástky, zařízení a stroje, je mapa 5S. Ve skutečnosti jde o dvě mapy, které nám znázorňují 

umístění věcí před změnou a po změně. Mapu 5S je možné využít k vyhodnocení uspořádání 

pracovních oblastí. 

Kroky pro vytvoření a využití 5S mapy: 

1. Vytvořit plán pracovních oblastí, které chceme studovat – znázornění součástek, 

nástrojů, přípravků, atd. 

2. Šipkami zobrazit tok práce mezi objekty v pracovním prostoru (Obr. 2.3). 

 

 Obr. 2.3 Vizualizace toku práce mezi objekty [12]. 
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3. Prostudovat „špagetový diagram“, což je mapa 5S před, a najít místa, kde se pracovní 

tok ucpává. 

4. Připravit novou mapu 5S pro vytvoření lepšího pracovního toku. 

5. Analyzovat efektivitu nového rozvržení, nejlépe diskuzí. 

6. Nalezení řešení, o kterém se domníváme, že je nejlepší (Obr. 2.4). 

 

  Obr. 2.4 Vizualizace řešení toku mezi objekty[12]. 

7. Zavést nové rozvržení do praxe. 

8. Dále hodnotit a zlepšovat uspořádanost pracovního prostoru [12]. 

 

Jakmile máme hotové nejlepší rozvržení pracovního prostředí, je důležité zvolit způsob 

označení těchto umístění, aby každý zaměstnanec věděl, kam každá věc patří. K tomuto účelu 

slouží označování štítky, nátěry pro umístění na podlahách, barevné kódy ke znázornění účelu 

použití věcí, vyvěšení tabule mapy 5S a zakreslení obrysů pro přesné uskladnění přípravků a 

nástrojů.  

 

2.5 Seiso – třetí pilíř 

Základem třetího pilíře je čištění. Čistění strojů a pracoviště by se mělo stát každodenní 

samozřejmostí a ne pouze nárazovou akcí typu „jarní úklid“. Stroje a nástroje bychom měli 

udržovat neustále v čistém stavu, aby je bylo možné kdykoliv použít. Při čištění stroje také 

provádíme prohlídku stroje, což je další důvod, proč čistit. 
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Pro zavedení čistoty je definováno šest základních kroků: 

1. Definovat cíle čistoty  

Pro definování cílů musíme rozdělit čištění do tří kategorií, a to prostor, zařízení a skladové 

zásoby. 

2. Definovat úkoly čistoty  

Po rozdělení cílů je nutné definovat zodpovědnost za konkrétní oblast konkrétní osobě. Měla 

by to být osoba, která na daném pracovišti pracuje. Jako nástroje používáme mapu 5S, která 

nám popisuje, co čistit a kdo je za to zodpovědný. Jako druhý nástroj je tzv. plán 5S, což je 

vlastně rozpis, kdo a kdy má co uklidit a kdo je za to zodpovědný. 

3. Definování metod čištění 

Jedná se vlastně o definování denní činnosti čistění na začátku, v průběhu a na konci směny. 

Čistění by mělo probíhat v krátkých časových úsecích, například v pěti minutách. Mělo by být 

krátké, ale intenzivní a mělo by se stát přirozenou a zažitou součástí pracovního náplně. Je 

také důležité přesně stanovit, co budeme v dané oblasti uklízet. 

4. Uložení úklidových nástrojů a kontrola 

Je nutné nastavit pořádek také pro úklidové nástroje, které by měly být uloženy tak, aby byly 

vždy ruce. Pečlivě je třeba také naslouchat změnám ve zvucích, které stroj vydává při 

provozu, čichem odhalit přehřátí nebo jiné neobvyklé vůně[12]. 

5. Spuštění metod čistění 

Nyní můžeme přistoupit k dokonalému očištění pracoviště. Počáteční čištění by mělo jít do 

hloubky, včetně spár v podlaze a umytí oken. 

6. Pravidelné prohlídky a kontrola 

Jakmile se lidem zažije systém úklidu do pracovního podvědomí, je nutné tuto činnost rozšířit 

na úklid a kontrolu. Tím by se mělo předcházet větším poruchám a problémům na pracovišti. 
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2.6 Seiketsu – čtrvtý pilíř 

Čtvrtý pilíř standardizace plynně navazuje na již zmíněné tři pilíře - 3S. Standardizace spojuje 

všechny tři předešlé pilíře do jednoho celku a zavádí určitý standard, aby se už nastavené 

podmínky nevrátily do původního nevyhovujícího stavu.  

K zavedení standardizace je nutné zavést návyk k separaci, nastavení pořádku a čistotě. 

K tomuto účelu nám slouží tři základní kroky: 

1. Přidělení zodpovědnosti 

Jestliže chceme udržet předešlé pilíře na určité úrovni bez toho, aby se nám vrátily do 

původního stavu, je nutné, aby každý zaměstnanec věděl, za co je zodpovědný. Je třeba 

definovat přesné termíny, kdy se co má provádět. K tomuto účelu můžeme použít nástroje 

jako je mapa 5S, plány 5S a grafy úkolů 5S. Těmito nástroji určíme cykly čištění (nepřetržitý, 

před a po směně, denní, týdenní, atd.) a kdo bude čištění provádět. 

2. Začlenit 3S do pravidelné pracovní činnosti 

Je důležité, aby se 3S zakořenilo do pracovní činnosti. Údržba se musí stát pravidelnou a 

přirozenou součástí pracovní činnosti – musí být součástí normálního toku práce [12]. K tomu 

nám slouží základní dvě metody. Je to metoda vizuální 5S, která je založena na tom, aby byl 

každý schopen ihned na první pohled poznat rozdíl mezi normálními a nenormálními 

podmínkami. Druhá metoda je 5S v pěti minutách, což ve skutečnosti znamená, aby práce na 

pěti pilířích byla krátká a intenzivní. 

3. Kontrola udržování úrovně 3S 

Po zvládnutí prvních dvou bodů, je důležité zavést kontrolu a vyhodnoceni 3S. Pro tento účel 

se jeví nejlepší bodový systém, kdy hodnotíme úroveň separace, nastavení pořádku a čistoty 

například stupnicí od 1 do 5 (Obr. 2.5). 
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 Obr. 2.5 Kontrolní seznam úrovně standardizace [12]. 

Ve čtvrtém pilíři se musíme také zaměřit na prevenci, aby se nám opět nezačaly hromadit a 

vracet nepotřebné věci. Také se musíme zaměřit na často zničené nástroje.  Ke zjištění příčiny 

častých defektů nástrojů a opětovnému kupení věcí je nutné ptát se „proč“. Proč se věci 

vracejí, proč nejsou nástroje v pořádku. K tomuto nám poslouží výše zmiňovaná metoda 

pětkrát proč. Tím bychom měli zamezit opětovnému plýtvání a udržet již nastavenou 

standardizaci. 

 

2.7 Shitsuke – pátý pilíř 

Pátý pilíř je udržování toho, co jsme již dokázali v předešlých pilířích. Je nutné podporovat, 

aby zaměstnanci získali sebedisciplínu, abychom udrželi, co jsme vybudovali. Pro 

zaměstnance by mělo být samotnou motivací pro udržování to, že pracují v čistém a 

příjemném prostředí, kde nemusí nic hledat a vše mají po ruce. Měli by si také uvědomit, že 

pracoviště je jejich vizitka. Důležitá je také podpora managementu, který musí umět snahu 

zaměstnanců odměnit. To vše by měl být přirozený proces, který je zábavný a přináší výhody 

a uspokojení pro všechny strany. 

Pro udržování 5S existuje mnoho metod - například slogany, plakáty, fotografie a příklady 5S, 

mapy 5S, bulletiny, příručky 5S, prohlídky provozů, kde již bylo úspěšně implementováno 

5S.  

Dalším metodou pro udržování, ale také neustále zlepšování současného stavu nám slouží 

pravidelné audity, doplňující školení zaměstnanců.  
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3 ZAVEDENÍ METODY 5S V PRAXI 

Obsahem této kapitoly je implementace metody 5S na vybrané pracoviště. Představuji zde 

společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. a samotný provoz ve kterém byla metoda 5S 

implementována. Popisuji také přípravu, implementaci metody 5S a následné audity. 

 

3.1 Charakteristika společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava patří k největším zaměstnavatelům na Ostravsku a je 

největším hutním podnikem v České republice. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 

milióny tun oceli, exportuje zhruba 50 % produkce do více než 80 zemí celého světa. Patří do 

nadnárodní společnosti ArcelorMittal Holdings, A.G., která je největší ocelárenskou 

společností na světě a je také jediným akcionářem ArcelorMittal Ostrava a. s. Výrobní činnost 

společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobu. Hlavní část hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská 

výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla [16]. 

 

3.1.1 Historie společnosti 

Založení největšího výrobce oceli v České republice se datuje do roku 1942. Hlavním 

důvodem pro založení nové hutní společnost byl nedostatek oceli na trhu a nemožnost 

rozšíření výroby ve Vítkovických železárnách, které jsou situovány ve středu města. 

Mezi lety 1947 až 1948 bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, ale jako 

součásti Vítkovických železáren. Ke dni 31. prosince 1951 došlo ale k osamostatnění a vznikl 

národní podnik Nová huť Klementa Gottwalda (NHKG) [16]. 

Velmi důležitou etapou pro podnik byla léta 1951 až 1958, kdy začala rozsáhlá výstavba 

samotného podniku. Vznikly dvě vysoké pece, válcovna trub, hlubinné pece, čtyři siemens-

martinské pece, blokovna a další části podniku.  V další etapě do roku 1961 se rozšiřovaly 

kapacity pro výrobu základních surovin, hlavně koksu, surového železa a oceli, ale také další 

provozy pro zpracování oceli. V tomto období se také otevřela trať na výrobu automobilových 

a traktorových kol. V dalším období došlo ještě k důležité modernizaci siemens-martinských 

pecí na pece tandemové. V této době zaměstnávala společnost 25 tisíc zaměstnanců [16]. 
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Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se změnil název společnosti na Nová huť a 

v roce 1992 na akciovou společnost Nová huť a.s. V období devadesátých let došlo v podniku 

k velmi zásadní modernizaci, kdy se v letech mezi lety 1993 až 1999 postupně postavila tři 

zařízení pro plynulé odlévání oceli. Díky této inovaci bylo možné v roce 1999 odlívat ocel 

s podstatně menší energetickou náročností, vyšší výtěžností a v mnohem lepší kvalitě. Další 

důležitou modernizací v tomto období byla výstavba válcovny P1500, která navýšila výrobu 

pásů za tepla až trojnásobně. Vznikla takzvaná minihuť, kde navazuje plynulé odlévání bramy 

na válcovací trať.  

Zlomovým rokem pro tuto společnost se stává rok 2003, kdy tuto huť, skomírající vinou 

manažerské privatizace firmě Petrcíle, kupuje indický miliardář Lakshmi Mittal. Ten se 

specializoval na nákup upadajících oceláren a jejich následnou restruktualizaci. Již po roce se 

ze ztrátové společnosti stal prosperující podnik s několikamiliardovým ziskem. Název 

společnosti se nejdříve změnil v roce 2003 na ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. a v roce 2005 na 

Mittal Steel Ostrava a.s.  

Zatím poslední významnou změnou názvu prošla tato společnost, když Lakshmi Mittal koupil 

druhého největšího výrobce oceli podnik Arcelor. Po vzniku této gigantické nadnárodní 

společnosti se změnil název v roce 2007 na ArcelorMittal Ostrava a.s.   

 

3.1.2 Současnost společnosti 

V dnešní době je podnik rozdělen do řady výrobních závodů a na dceřiné společnosti. 

Mateřská organizace zaměstnává 4120 zaměstnanců a společně s dceřinými společnostmi 

téměř 8000 zaměstnanců. Výroba v roce 2011 dosáhla 1,95 milionů tun oceli, což představuje 

asi 2/3 možné výroby. I přes právě probíhající celosvětovou krizi a omezenou výrobu nedošlo 

k uzavření žádného výrobního závodu a společnost je stále v mírném zisku.  

V budoucnu je naplánováno mnoho investičních akcí, jako například stavba nové 

konvertorové ocelárny, ekologizace teplárny a instalace technologie dmýchání prachového 

uhlí na vysokých pecích. I přes oddálení těchto projektů díky celosvětové krizi se některé 

projekty již realizují. Již v roce 2012 by mělo projít celkovou rekonstrukcí ZPO1 a odprášení 

teplárny. V minulých letech již došlo k odprášení ocelárny, aglomerace a pálení ocelových 

slitků. Většina investic míří do ekologizace provozů. Bohužel zřejmě stěžejní investice -
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výstavba nové konvertorové ocelárny- se stále odkládá, což může v budoucnu vézt ke ztrátě 

konkurenceschopnosti.  

 Generálním ředitelem ArcelorMittal Ostrava a.s. je Tapas Rajderkar, který je zároveň 

předsedou pětičlenného představenstva. Organizační schéma mateřské firmy je zobrazeno v 

příloze 1. 

Do skupiny ArcelorMittal Ostrava a.s. dále spadá dalších devět dceřiných společností 

-  NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s r.o., 

-  NOVÁ HUŤ – OSTRAHA, spol. s r.o. „v likvidaci“, 

-  Hoteltrans s.r.o., 

-  ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., 

-  ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., 

-  ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., 

-  ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., 

-  ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., 

-  ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. [16] 

 

3.1.3 Závod 13 – Ocelárna 

Závod Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice a zaměstnává 436 

zaměstnanců. Ocelárna vyrobila v roce 2012 více než 1,9 mil. tun tekuté oceli. Tento závod 

má čtyři tandemové pece s kovonosnou vsázkou 235 t (Obr 3.1). V dnešní době se provozují 

pouze dvě tandemové pece. Pro sekundární metalurgii slouží tři pánvové pece, které 

zpracovávají ocel pro navazující tři kontilití, na kterých se odlévají sochory, bramy či bramky. 

Vyrábí se široký sortiment dle požadavků zákazníků, jako např. ušlechtilé uhlíkové a 

mikrolegované oceli pro výrobu bezešvých trubek, mikrolegované oceli pro spirálově 

svařované trubky, hlubokotažné oceli a oceli pro výrobu drátu i profilů. 

Na ocelárně se vyrábí i řada speciálních ocelí pro elektrotechnický průmysl, dvoufázových 

ocelí a ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi.[16] 

V nejbližší době se chystá investice do přestavby ZPO1, kde by se měly vyrábět vysoce 

kvalitní trubkové jakosti pro závod v Saudské Arábii. V rámci této přestavby je i pořízení 

stanice pro vakuování oceli. V plánu je i výstavba zcela nové konvertorové ocelárny. 
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Obr. 3.1 Tandemová pec na ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. [Interní zdroje]. 

 

3.1.4 Provoz ZPO 2 

Tento provoz spadá pod závod ocelárna a jde o bramové kontilití, které je součástí minihuti.        

Bramy ihned po odlití putují do navazující válcovny P1500 a tím dochází k úsporám energií. 

Hlavním sortimentem je tzv. „bezkřemíková ocel“, která tvoří až 80% výroby. Vyrábí se zde i 

velice náročný sortiment, jako kortény, dynamoocel a trafoocel, kterou zvládá jen několik 

oceláren na světě. Parametry kontilití jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

     Tab. 3.1 Parametry ZPO 2 [16]. 
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Samotný provoz je rozdělen na pánvovou pec, mezipánvové hospodářství a odlévání oceli. 

Tavba je nejdříve zpracována na pánvové peci, po zpracování na pánvové peci je licí pánev s 

tavbou dopravena na otočný licí stojan. Po otevření pánve ocel vytéká přes mezipánev do 

krystalizátoru. Po průchodu sekundární chladící komorou je odlitá brama pálena automaticky 

na požadované délky v rozpětí 6 až 18 metrů. Po upálení na požadovanou délku je brama 

nasazena do ohřívací pece válcovny P1500, případně uložena na sklad bram k následnému 

studenému sázení [16]. 

 

 

3.2 Metoda 5S v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. se rozhodla pro zavedení metody 5S v roce 2009 

z iniciativy oddělení Bezpečnosti a zdraví. Již v roce 2010 bylo to tohoto projektu zařazeno 8 

závodů a bylo vytipováno 8 pilotních pracovišť, na kterých proběhla implementace metody 

5S. Vzniklo také oddělení kontinuálního zlepšování (CI), které také přebralo zodpovědnost za 

implementaci 5S. Probíhala také hromadná školení na tuto metodu, kterými prošli jak TOP 

management, tak i mistři a předáci daných pracovišť. 

Po zhodnocení pilotních projektů se vedení rozhodlo pro zavedení metody na dalších 27 

pracovištích. V roce 2011 se po velmi kladných ohlasech jak u vedení závodů, tak i u 

pracovníků pracovišť, na kterých bylo 5S implementováno, vedení rozhodlo zakotvit tuto 

metodu do dlouhodobé strategie společnosti. 

V dnešní době už je tato metoda standardem většiny pracovišť a hlavní cíl je kladen na 

efektivnější využití po již proběhlé implementaci. Zaměstnanci pochopili, že tato metoda není 

jen uklízení, ale že jim usnadňuje každodenní práci, snižuje možnost úrazu a zlepšuje 

prostředí, v kterém pracují. Kladně hodnotí zavedení 5S v naší společnosti i vedení korporátu, 

které po několika proběhlých auditech dokonce doporučilo některá pracoviště jako vzorová 

pro ostatní jednotky. 

Zavedení metody 5S má na starosti oddělení CI, které ale funguje jako konzultant a majitel 

„know-how“. To předává závodům, které to podpoří jak finančními, tak i lidskými zdroji 

(Obr. 3.2). 
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Obr. 3.2 Struktura 5S v ArcelorMittal Ostrava a.s. [16]. 

 

Samotný postup probíhá tak, že vedení závodu vybere dané pracoviště, kde chce 

implementovat metodu 5S, je osloveno oddělení CI a dojedná se schůzka. Této schůzky se 

zúčastní všechny zainteresované strany. Ze strany závodu je to vedoucí provozu, technolog, 

bezpečnostní technik a mistr daného pracoviště. V roli konzultanta je to pracovník CI 

oddělení-lean koordinátor, který toto jednání vede. Na této schůzce se projednávají například 

finanční zdroje, časový rámec a co od projektu očekáváme. 

Poté následuje proškolení zaměstnanců daného pracoviště, aby je bylo možné zapojit do 

implementace 5S na jejich pracovišti. Proškolení probíhá v zasedací místnosti daného závodu, 

kde je zaměstnancům vysvětlen základní princip metody 5S a její výhody. Jsou zde také 

prezentována pracoviště, kde již tato metoda byla implementována. Po dvouhodinové 

prezentaci, kterou vede pracovník CI projektu daného závodu, je ponechán prostor na diskuzi 

a všechny případné návrhy jsou zaznamenány. Poté následuje prohlídka vybraného 

pracoviště, kde již implementace metody 5S proběhla.  

Po proškolení zainteresovaných zaměstnanců následují schůzky přímo na daném pracovišti, 

kterých se účastní zodpovědná osoba za dané pracoviště a CI zástupce. Na každé schůzce se 

odsouhlasí seznam úkolů do další schůzky a stanoví se termín splnění včetně toho, kdo je za 

to zodpovědný. Schůzky probíhají v daných cyklech až do splnění čtvrtého kroku metody 5S-

standardizace.  
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3.3 Implementace metody 5S na daném pracovišti 

Po úspěšném zavedení metody 5S na jiných pracovištích se vedení rozhodlo zavést tuto 

metodu i na pracovišti ZPO2. Po prohlídce všech pracovišť a po dohodě všech 

zainteresovaných stran v čele s pracovníkem CI oddělení bylo vybráno pracoviště licí plošiny. 

Pracovníci tohoto pracoviště byli proškoleni a absolvovali první workshopy. Je také připraven 

plán auditů a workshopů, které většinou probíhají 2 týdny po proškolení zaměstnanců. 

Byla také pořízená fotodokumentace stávajícího stavu a po jejím rozboru a výsledku auditu 

tým definoval materiálové potřeby a stanovil rozsah prací. Ten byl z důvodu velké prašnosti 

na provoze a nutnosti provedení důkladného úklidu stanoven na dva dny. Vzhledem k tomu, 

že je zde čtyřsměnný provoz, se pracovalo nepřetržitě a využilo se plánované dvoudenní 

odstávky zařízení. 

 

3.3.1 Implementace 5S na pracovišti ZPO2 

V prvním dni šlo o roztřídění věcí a úklid. Vzhledem k tomu, že je toto pracoviště v provozu 

již 15 let, nashromáždili zaměstnanci za tu dobu velké množství nářadí a různých pracovních 

pomůcek. Jelikož jde většinou o specifické nářadí, šlo spíše jen o konsolidaci, nebyla zde 

použita metoda červených štítků. Každý kus byl zkontrolován a vadné a staré nářadí bylo 

odstraněno. Dalším problémem bylo, že se zde pracuje na čtyřsměnný provoz a každá směna 

byla zvyklá mít své nářadí. Přesvědčit zaměstnance, aby se ho zbavili a používali pouze jedno 

společné, byl asi největší problém. Díky tomuto kroku se podařilo nashromáždit velké 

množství použitelného nářadí, které bude sloužit jako náhradní v případě znehodnocení 

společného. Tím došlo k nemalé finanční úspoře.  

Dalším krokem bylo zmapování toku licího prášku. Na licí plošině bylo velké množství licího 

prášku, neustále se navážel další, aniž byl systémem FIFO spotřebován. Tím také docházelo 

k tomu, že prášek vlhnul a poté nesplňoval daná kritéria (Obr. 3.3). Proto se zastavily veškeré 

další dodávky z centrálního skladu a zavedla se metoda „jedné palety na licí plošině“, což 

znamená, že další licí prášek bude přivezen až poté, co bude na licí plošině rozbalená poslední 

paleta, která stačí na pokrytí výroby minimálně na 24 hodin. Také zde bylo mnoho licích 

prášků na speciální oceli, které se lily velmi výjimečně. V systému ALPHA (řídicí systém 

ocelárny), byla nalezena četnost těchto ocelí a po domluvě s hlavním skladem se nechalo na 
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licí plošině pouze množství na odlití jedné sekvence a zbytek se vrátil do centrálního skladu. 

Tím bylo vlastně zavedeno zásobování Just in time. 

Před                                                                  Po 

 

Obr. 3.3 Úklid licích prášků 

Poté došlo k detailnímu úklidu, vyčištění a natření skříní na nářadí. Bylo provedeno ometení 

všech konstrukcí, různých zákoutí a podlah. Poté bylo vše barevně sjednoceno podle normy 

ISO 3864 (Obr. 3.4) a žlutou barvou byly zakresleny přístupové cesty pro bezpečný průchod 

pracovištěm. 
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Obr. 3.4 Barevné značení podle normy ISO 3864 [16] 

Druhý den začal uspořádáním položek. V tomto kroku byla velmi důležitá podpora 

zaměstnanců. Bylo velmi důležité je v tomto kroku maximálně zapojit do tohoto procesu, aby 

si sami navrhli uspořádání svého pracoviště. Myslím si, že je to klíčový krok pro přesvědčení 

zaměstnanců, že metoda 5S je tu pro ně proto, aby jim práci zjednodušila. 

Po zavedení společného nářadí byly vytvořeny speciální tabule, kde každé nářadí má své 

místo (Obr. 3.5). 
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Obr. 3.5 Tabule na nářadí 

V bednách na běžné nářadí jako lopaty, metly a rukavice bylo nainstalováno osvětlení 

z bezpečnostních důvodů (Obr. 3.6). Také zde byly udělány nové police a každý zaměstnanec 

měl určené místo pro rukavice. Touto jednoduchou věcí se podařilo snížit počet 

spotřebovaných rukavic na zaměstnance a rukavice se přestaly povalovat různě po provoze. 

Před                                                                   Po 

 

Obr. 3.6 Úklid prostoru pro nářadí 
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Bylo také vytvořeno místo pro chladítka a nerezové dráty, které se skladovaly v bednách 

daleko od pracoviště (Obr. 3.7). Je zde nakreslená čára minimální zásoby.  Když chladítka 

dosáhnou této úrovně, předák tohoto pracoviště objedná další. Opět je to zavedení systému 

Just in time. 

Před                                                               Po 

 

Obr. 3.7 Místo pro chladítka 

Dále pak bylo vytvořeno místo na speciální podložky, místo na lana dle nosnosti, úklidové 

nástroje a mnoho dalších věcí tak, aby byly vždy po ruce, když je daný zaměstnanec bude 

potřebovat. 

Dalším bodem bylo popsání materiálu a úložných míst. Pro popis byly zvoleny plechové 

tabulky s černými popisky (Obr. 3.8). 

 

Obr. 3.8 Popisování materiálů a úložných míst 
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3.3.2 Standardizace 

Pro standardizaci metody 5S jsou v AMO používány dva typizované standardy. Prvním 

standardem je vizualizace pracoviště (Obr. 3.9), která slouží ke zlepšení orientace na 

pracovišti, například pro agenturní zaměstnance, a také stanovení přesných pravidel, kde 

máme vše uložit. Všechno bylo doplněno obrázky, aby zaměstnanci věděli, jak má vše 

vypadat. 

 

                                          Obr. 3.9 Vizualizace licí plošiny 

Druhým je úklidový standard (Obr. 3.10), který jasně stanovuje úkoly, pracovní postupy, 

četnost, zodpovědnost a časovou náročnost. Tím se podaří nastavit určitý řád a jasná pravidla 

pro dané pracovníky a pracoviště. 
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Obr. 3.10 Úklidový standard 

Oba tyto standardy byly připevněny na plechové tabule na daných pracovištích tak, aby každý 

zaměstnanec přesně věděl, co je po něm požadováno a kde má co uložit (Obr. 3.11). 

 

Obr. 3.11 Tabule s vizualizací pracoviště a úklidovým standardem 
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Na pracoviště byla také pořízená nástěnka (Obr. 3.12), která obsahuje informace o přínosu 

zavedení metody 5S, informuje o výsledcích auditů, včetně grafických nástrojů, zjištěných 

nedostatcích a plánech dalších auditů. Jsou zde také fotografie stavu před a po implementaci 

metody 5S. 

 

 

                            Obr. 3.12 Nástěnka metody 5S 

3.3.3 Audit 5S 

Téměř ihned po ukončení prací byl proveden závěrečný audit. Pro hodnocení auditu se 

používá auditový formulář, který je rozdělen podle jednotlivých kroků a má pět úrovní, kdy 

nejvyšší je pátá a znamená dokončení daného kroku. První audit sloužil hlavně k odstranění 

největších nedostatků. Při auditu bylo vše napsáno do formuláře zjištěných nedostatků (Tab. 

3.2), kde byl dán čtrnáctidenní termín na odstranění nedostatků a stanovena zodpovědnost. I 

přesto, že první audit byl vyhodnocen jen na 40%, byly výsledky velmi uspokojivé vzhledem 

k množství vykonané práce a specifickému prostředí. 
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Tab. 3.2 Formulář nedostatků prvního auditu 5S[Interní zdroje]. 

 

3.3.4 Pravidelné kontrolní audity po implementaci metody 5S 

Z důvodů prašnosti prostředí a nestandardního prostředí byly stanoveny pravidelné audity ve 

čtrnáctidenních cyklech. Jejich hlavním cílem je neustálé zlepšování a udržení stanovené 

úrovně. Cíl byl nastaven na 80%, což v tomto prostředí je zřejmě nejvyšší možná udržitelná 

hranice. Postupně byly odhalovány další nedostatky. Po čtvrtém auditu, tedy po dvou 

měsících od zavedení implementace metody 5S, bylo dosaženo stanovené hranice 80%. 

Opakovanými audity se daří tuto hranici stále udržovat. Vývoj implementace je 

zaznamenáván do grafické podoby, kde je možné vidět postupné zlepšování a udržování po 

implementaci metody 5S. Graficky se také zpracovává pavučinový graf, ve kterém je možné 

identifikovat možný potenciál pro zlepšení (Obr. 3.13). 

  

Popis úrovně
hodno
cení

Popis úrovně
hodno
cení

Popis úrovně
hodno
cení

Popis úrovně
hodno
cení

Popis úrovně
hodno
cení

úroveň 0 Nebylo uděláno nic Nebylo uděláno nic Nebylo uděláno nic Nebylo uděláno nic Nebylo uděláno nic

Úroveň 1
Existence nepotřebných věcí na 
pracovišti.

Některé věci (bezpečnostni zařízení, 
nářadí, spotřební položky, zařízení, ND, 
kontejnéry …) mají určená místa, ale 
nejsou identifikovány .

Nebyl proveden počáteční úklid. 
Některé standardy byly zavedeny, ale 
nejsou dodržovány.
Nepoužívá se tabule.

X
Všichni rozumí 5S
Management projevuje svou účast v 
5S.

X

Úroveň 2

Provedeno počáteční vytřídění, ale na 
pracovišti jsou stále některé nepotřebné 
věci.

Věci (bezpečnostni zařízení, nářadí, 
spotřební položky, zařízení, ND, 
kontejnéry …) mají svá bezpečná 
umístění dle četnosti užití.

X
Počáteční úklid byl proveden, pokulhává 
pravidelnost.

Byly zavedeny některé standardy a jsou 
dodržovány.

Audity se provádějí pravidelně 
(minimálně 1 měsíčně). Když 
nedosahují cílů, provádějí se nápravné 
akce.

Úroveň 3

Na pracovišti už je jen minimum 
nepotřebných věcí. Největší část 
vytřídění byla provedena. X

Všechny věci (bezpečnostni zařízení, 
nářadí, spotřební položky, zařízení, ND, 
kontejnéry …) jsou jasně identifikovány 
a umístěny na identifikovaném místě.
Jsou jasně určená místa ke skladování
Bere se ohled na ergonomii.

Úklid se pravidelně provádí na všech 
viditelných místech X

Byly zavedeny všechny standardy a 
jsou všemi dodržovány.
Materiály k provádění úkolů jsou snadno 
dostupné. Tabule zavedena (standard 
pracoviště, výsledky auditu, probíhající 
akce, standard úklidu...) a 
aktualizována.

Postup v 5S je pro management 
klíčovým ukazatelem.
5S patří ke kultuře oblasti. 

Úroveň 4
Na pracovišti jsou jen potřebné věci, 
občas dochází ke kumulaci nových 
nepotřebných předmětů.

Množství nářádí v oblasti je 
minimalizováno, věci identifikovány, vše 
má své místo.

Úklid se provádí pravidelně i na skrytých 
místech, avšak bez standardu.

Standardy jsou pravidelně revidovány. 
Existuje kontrolní ukazatel celkového 
času k provedení všech úkolů ze 
standardů. 

Tým se soustředí na prevenci.
Po tři měsíce je uroveň auditů 
udržována na 80% a více. 

Úroveň 5
Na pracovišti jsou jen potřebné věci. 
Nedochází ke kumulaci nových 
nepotřebných předmětů. 

Polohy nářadí jsou optimalizovány k 
snadné dosažitelnosti. Logistické trasy 
vyznačeny. 

Vše je uklizeno, existuje standard pro 
čištění a úklid.

Je uděláno vše pro zkrácení času 
realizace úkolů ze standardů.

Tým navrhuje a provádí zlepšení, která 
nebyla identifikována při auditech. 

10 3 /5 2 /5 3 /5 1 /5 1 /5

40%Celkové hodnocení:

AUDIT  5S  

Úrovně
1. S-krok: Odstranit

(odstranit, vyklidit)
2. S-krok: Uspořádat
(řád, jedna věc jedno místo)

3. S-krok: Čistota, Úklid        
(udělat pořádek, čistit nástroje)

4. S-krok: Standardizovat      
(vytvořit psaná pravidla)

5. S-krok: Udržet

Auditoři:  Marek Aleš
Kosák Alfred 

Auditované pracoviště:  Licí plošinaDatum auditu:      23.5.2012

Oblast auditu:           ZPO2

/ 25
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Obr. 3.13 Grafické znázornění dosažené úrovně [Interní zdroje]. 

 

3.3.5 Křížový audit 

Na pracovištích se také provádí křížový audit, což je kontrola pracoviště zaměstnancem CI 

oddělení jiného závodu, který nezná daný provoz a tudíž je schopen nezávisle posoudit 

úroveň zavedení metody 5S. Audit probíhá jednou za 3 měsíce na všech závodech a na 1-2 

pracovištích (dle volby zástupce auditovaného závodu) . Schůzku organizuje zástupce 

auditovaného závodu. Jedná se o skvělý nástroj pro další zlepšení a odhalení nedostatků. 

Pracovník z jiného provozu netrpí tzv. „provozní slepotou“ a dochází zde i k výměně 

zkušeností. Výsledkem auditu je zápis v klasickém auditovém formuláři (hodnocení + 

abnormality) a výsledky jsou zapsány na intranet. 
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4 ZHODNOCENÍ VHODNOSTI METODY 5S 

V téhle kapitole jsem se zaměřil na zhodnocení metody 5S po implementaci na daném 

pracovišti z pohledu bezpečnostního a ekonomického.  

Bezpečnostní přínosy metody 5S: 

Implementací metody 5S se podařilo výrazně zvýšit bezpečnost na pracovišti. V roce 2012 

došlo díky ekonomické krizi k redukci zaměstnanců na provozech ZPO. Zaměstnanci byli 

nuceni pracovat i na pracovních pozicích a místech, kde do té doby nepracovali. Během velmi 

krátké doby se zaměstnanci zaučili na nejméně dalších čtyřech pracovních pozicích a díky 

implementaci metody 5S na daných pracovištích proběhlo toto zaškolení velmi rychle. Na 

všech pracovištích jsou stejná značení a standardy, takže zaměstnanci nemají problém během 

směny změnit i několik pracovních pozic. Navíc pracoviště je neustálé čisté, jsou vyznačeny 

přístupové cesty na pracoviště, což má samozřejmě taky obrovský vliv na bezpečnost. 

Ze statistik závodu ocelárna je jasně patrné, že i když zaměstnanci častěji mění pracovní 

pozice a je jich na stejnou práci méně, podařilo se snížit úrazovost na ZPO (provoz 135). 

Pokud v roce 2011 se na pracovištích ZPO stal jeden absenční úraz, dva úrazy, kdy bylo nutné 

ošetření lékařem, a 5 drobných poranění, pak v roce 2012, kdy byla implementována metoda 

5S ,byla jen čtyři drobná poranění (Obr. 4.1). 

2011                                                                                 2012 

 

Obr. 4.1 Úrazová četnost na závodě ocelárna [Interní zdroje]. 

 

 

 

  provoz

ošetření 
lékařem

omezená 
práce

drobné 
poranění

131 0 0 0 0

133 0 0 2 6

135 1 2 0 5

13/VT 0 0 0 0

celkem 1 2 2 11

ÚRAZY

 absenční
neabsenční

ošetření 
lékařem

omezená 
práce

drobné 
poranění

133 2 0 0 7

135 0 0 0 4

13/VT 0 0 0 0

celkem 2 0 0 11

ÚRAZY

 absenční
neabsenční  provoz
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Ekonomické přínosy metody 5S: 

Nesporné jsou také ekonomické úspory díky implementaci metody 5S. Hlavní úspory jsou 

tyto: 

Zmapováním toku licího prášku a zavedením systému jedné palety licího prášku na licí 

plošině se podařilo zavést systém „Just in Time“ a tím se podařilo snížit objem licích prášků 

o7 tun. Při ceně 19 250kč za tunu licího prášku se podařilo snížit objem vázaných prostředků 

o 134 750kč. 

Zavedením místa na rukavice se snížil počet vydaných rukavic z 3330ks za rok 2011 na 

2762ks. Cena jednoho páru rukavic je 54kč. Tím došlo k úspoře 30 672kč. 

Zredukováním 4 sad nářadí na jedno společné se podařilo uspořit 197 310kč (Tab. 4.1). 

Vzhledem k tomu, že nářadí je specifické a je vyráběno na zakázku, je uspořená částka dosti 

vysoká. 

Tab. 4.1 Druhy nářadí a jejich cena. 

 

Došlo také ke zvýšení produktivity práce zkrácením hledání pracovních nástrojů a manipulaci 

s materiálem o 15803 minut za rok, viz tabulka 4.2. Při průměrné mzdě v ArcelorMittal  a.s. 

34 213kč dosahují náklady na jednoho zaměstnance částky 48 875kč a za zbytečné úkony to 

činí 70 775kč za rok. 

 

 

 

 

druh nářadí cena (kč)

měřící nástroj na nastavení konicity 13660

úchylkoměr 280

měřící nastroj pro proměření návaznosti krystalizátor ‐ bendr 10480

kleště na výměnu ponorné výlevky 23130

kleště na vytažení zbytků ponorné výlevky z krystalizátoru 15380

Pěchovadlo k utěsnění šnůry 1250

přípravek na vytažení záslepky 1590

celkem 65770
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Tab. 4.2 Časová úspora při vybraných činnostech. 

 

Dalším faktorem, který ovlivňuje náklady je poruchovost. Díky pravidelnému čištění, se 

metoda 5S podílela na snížení strojní poruchovosti licího stroje z 0,21 % v roce 2011 na 0,12 

% v roce 2012. Při průměrném hodinovém výkonu licího stroje ZPO2 158,4 tun to je úspora 

1267,2 tun oceli.   

Zhodnocením obou hledisek lze tedy konstatovat, že metoda má velký přínos jak na 

bezpečnost při práci, kdy v roce 2012 po implementaci metody 5S nedošlo k žádnému 

vážnějšímu úrazu, tak i ekonomický, kdy došlo k finanční úspoře 433 507kč a přispělo k 

odlití 1267 tun oceli navíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

činnost kdy se provádí četnost za rok časová úspora(min) úspora za rok (min)

chystaní startovací sestavy při startu sekvence 446 5 2230

výměna výlevky 1x za sekvenci 446 3 1338

měření konicity před a po sekvenci 892 2 1784

měření hladiny  1 x za tavbu 2047 2 4094

úklid pracoviště 1 x za směnu 489 5 2445

sypání licích prášků 1 x za směnu 489 5 2445

celková úspora 14336
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Vzhledem k tomu, že na tomto pracovišti pracuji, chtěl bych navrhnout některá doporučení 

pro zlepšení: 

První návrh se týká snížení rizika na pracovišti. Chtěl bych zavést tzv. „červené zóny“. 

Jednalo by se o prostory, kde hrozí velké riziko úrazu. Označil bych je červenou čárou na 

podlaze a popřípadě označil červenými světly. Tím by si pracovník uvědomil, že vchází do 

zóny s velkým rizikem úrazu. Zvláště pro agenturní zaměstnance, kteří neznají provoz 

dokonale, by to byl velký přínos. 

Druhý návrh se týká zlepšení komunikace se zaměstnanci. Ne každý zaměstnanec dokáže a 

má chuť komunikovat se svým nadřízeným, proto bych navrhl zavedení schránek, kde by 

mohli zaměstnanci vhazovat své připomínky a nápady na zlepšení. 

Třetí návrh je, aby byla metoda 5S přednostně zavedena v provozech a halách, kde se již 

podařilo tuto metodu implementovat na některých pracovištích. Tím by se docílilo 

komplexnosti. 

Čtvrtý návrh se týká prašnosti provozu. Tu nejvíce způsobuje zařízení pánvové pece. Navrhuji 

tedy, aby vedení společnosti investovalo do posílení sekundárního odtahu pánvové pece a tím 

by se snížila prašnost na minimum. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo popsat implementaci metody 5S na pracovišti ocelárny a vyhodnotit její 

přínos. Díky tomu, že jsem byl zapojen do procesu implementace, získal jsem poznatky, které 

budou přínosem v dalším pracovní kariéře, ať už se bude ubírat jakýmkoliv směrem. 

V teoretické části jsem se snažil popsat historii, filozofii, přínosy a nástroje KAIZEN. Popsal 

jsem hlavní rozdíly mezi metodou KAIZEN a inovací. Dále jsem se zaměřil na metodu 5S, 

popsal její charakteristiku, výhody a postupnou implementaci ve všech pěti pilířích. 

Pro popsání implementace metody 5S jsem si vybral podnik ArcelorMittal a.s. Jedná se o 

ocelářskou společnost s velkým výrobním portfoliem. Samotná implementace probíhala na 

závodě ocelárna, provozu plynulého odlévání oceli, na kterém pracuji.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi prašný provoz, bylo mnoho lidí skeptických a nevěřili, 

že se podaří metodu 5S implementovat na toto pracoviště. Jedná se o velmi specifické 

prostředí s lidmi, kteří zde pracují dlouhé roky a nemají ochotu měnit své pracovní návyky. 

Díky tomu, že se podařilo minimalizovat délku samotné implementace na pouhé dva dny a 

zaměstnanci viděli ihned výsledky, se podařilo tuto neochotu změnit a zaměstnanci si tuto 

metodu ihned osvojili. Díky vizualizaci stavu před a po na nástěnce mohou stále srovnávat a 

myslím, že už se nenajde zaměstnanec, který by chtěl vrátit věci do původního stavu. 

Velmi přínosné bylo maximální zapojení zaměstnanců do tohoto procesu, aby si sami navrhli 

uspořádání svého pracoviště. Myslím si, že je to klíčový krok pro přesvědčení zaměstnanců, 

že metoda 5S je tu pro ně proto, aby jim práci zjednodušila a zkvalitnila pracovní prostředí. 

Popsal jsem také pravidelné audity, které jsou velmi důležitým nástrojem pro odhalení 

nedostatků a udržení dosažené hranice. 

Implementací metody 5S se také podařilo zavést metodu Just in time a tím vznikly nemalé 

finanční úspory zaměstnavateli.  

Celkově je tedy možné implementaci metody 5S hodnotit velmi pozitivně, ať už jde o čistotu 

pracoviště, organizaci práce, bezpečnost nebo finanční úspory. Zaměstnanci si metodu 

osvojili a nestále se snaží daný stav vylepšovat. A to je ten nejlepší důvod, proč tuto metodu 

5S doporučit a zavést i na jiných pracovištích a v jiných společnostech. 
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