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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je analýza možností zavedení štíhlé výroby v podnicích 

metalurgického průmyslu. Teoretická část se zabývá vznikem štíhlé výroby a jejími 

základními principy, nástroji a metodami. U dvou z těchto metod, kaizen a kaikaku, jsou 

vysvětleny jejich hlavní rozdíly. 

Praktická část se bude zabývat dvěma studiemi uplatnění štíhlé výroby v metalurgickém 

průmyslu. Jedna z těchto studií je zaměřena na několik provozů společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s., na kterých již štíhlou výrobu zavedli. 
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Abstract 

The aim of this work is to analyze the possibility of introducing lean production in enterprises 

of metallurgical industry. The theoretical part is focused on the emergence of lean production 

and its basic principles, tools and methods. The main differences between two of these 

methods, kaizen and kaikaku, are explained. 

The practical part deals with two studies of applying lean production in metallurgical 

industry. One of these studies has been realized at several operations of ArcelorMittal Ostrava 

Inc. that already have implemented lean manufacturing. 
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1. ÚVOD 

Všechny firmy, které chtějí na trhu uspět a s co nejmenšími náklady dosahovat co 

největších výnosů, musí stále inovovat. Jednou z filozofií, jak rozvinout úspěšnou firmu, je 

zavedení štíhlé výroby. Ta vede hlavně k eliminaci nákladů způsobených plýtváním a k určení 

hodnoty pro zákazníka. 

Filozofii štíhlé výroby už několik desítek let využívají firmy po celém světě, především 

v Japonsku, kde se štíhlá výroba nejvíce rozvinula. V českých firmách bohužel štíhlá výroba 

ještě stále nedosáhla takového zastoupení jako v jiných zemích světa. Přesto se již i zde 

začaly objevovat některé její nástroje. 

Štíhlá výroba je proces, který musí pochopit všichni zaměstnanci napříč společností, od 

řadových zaměstnanců až po vrcholový management. Právě vrcholový management je pro 

zavedení štíhlé výroby klíčový. Vrcholový management je ten, který rozhoduje o zavedení 

štíhlé výroby, schvaluje vynaložení financí a dohlíží na své zaměstnance, aby byly všechny 

výrobní procesy prováděny podle nových kritérií. Pro efektivní zavedení je důležitá ale také 

komunikace se zaměstnanci. Především s těmi, kteří se osobně podílejí na výrobních 

procesech. 

Pokud se společnost rozhodne zavést štíhlost do svých výrobních procesů, není to jen 

jednorázová záležitost. Naučení štíhlosti a přizpůsobení výrobních procesů tak, aby 

společnost byla považována za štíhlou, je proces, který trvá desítky let. 

Tato bakalářská práce se bude věnovat teorii zavedení štíhlé výroby do procesů firem, 

základním nástrojům štíhlé výroby a jejich využití v metalurgickém průmyslu. Praktická část 

bude zaměřena na studie využití štíhlé výroby na konkrétních závodech a provozech 

metalurgické firmy. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŠTÍHLÉ VÝROBY 

Aby člověk dokázal správně pochopit štíhlou výrobu, musí porozumět hromadné výrobě. 

Na začátku minulého století znal svět jen řemeslnou výrobu, která je charakteristická 

především nízkou produktivitou a vysokou cenou výrobků a majitel výrobní jednotky je 

většinou v přímém kontaktu se svými zaměstnanci, dodavateli i zákazníky. Řemeslná výroba 

se vyskytuje také dnes, ale již ne v tak značné míře. Přesto na jejím základě staví také 

například některé prestižní automobilové závody. 

Základy hromadné výroby položil Fred Winslow Taylor. Zatímco řemeslná výroba byla 

do značné míry závislá na znalostech zaměstnance, Taylor se snažil založit výrobu na 

vědeckých principech. Snažil se najít tu nejlepší výrobní cestu produktu, a tuto cestu stejným 

způsobem zopakovat u dalšího produktu. Z jeho znalostí pak čerpaly inspiraci všechny 

důležité postavy štíhlé výroby. [12] 

Lean production, lean manufacturing či česky „štíhlá výroba“ je způsob vedení firmy 

poprvé zavedený v Japonsku Taiichi Ohnem.  Podstatou štíhlé výroby je maximalizace 

kvality, minimalizace zbytečných kroků výroby a zvyšování hodnoty výrobku tím, že 

zákazníkům budeme dodávat přesně to, co chtějí, a kdy to chtějí. Je to princip neustálého 

zlepšování a inovací, využití vizí, přijímání výzev a hledání příčin problémů a následně jejich 

odstranění. Poprvé byl použit ve firmě Toyota (občas se mu pro to říká Toyota Production 

Systém či TPS) po druhé světové válce. [1] 

Toyota se štíhlou výrobou zabývá již několik desítek let a její pracovníci jsou velkým 

přínosem v ostatních firmách, které se o zavedení štíhlosti snaží. Některé společnosti štíhlou 

výrobu aplikují již několik let, ale jejich problémem je, že nechápou „štíhlost“ jako celistvý 

systém, nýbrž aplikují jen určité metody, jako jsou „just-in-time“, „jidoka“, apod. [1] [2] 

Při vytváření TPS se Taiichi Ohno nechal inspirovat nejen Henry Fordem, ale i dalšími 

myšlenkami ze Spojených Států. Jednou z nich byl tzv. „systém tahu“, který používali 

v amerických supermarketech. V „systému tahu“ jde o to, že by jedna výrobní operace neměla 

vyrábět své výrobky, dokud následující operace nespotřebuje původní dávku výrobků. 

Ve firmě Toyota je tak každá výrobní operace opatřena „ukazatelem“, který dává 

předchozí operaci signál v okamžiku, kdy je třeba doplnit zásobu. Tyto signály jsou přenášeny 

od konce výrobního procesu až na jeho začátek, čímž se vytváří tzv. „tah“. 

Většina podniků však tento způsob výroby nevyužívá a výrobní operace probíhají 

nepřetržitě, nehledě na to, jestli je další výrobní operace vyžadují nebo ne. Vzniká tak tzv. 

„nadvýroba“ a díly je pak nutné skladovat a udržovat, dokud se nepřesunou k další výrobní 
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operaci. Nebýt systému tahu, nikdy by se nerozvinul přístup „just-in-time“, který je jedním ze 

dvou nosných pilířů štíhlé výroby. 

Jak už bylo dříve zmíněno, Toyota přebírala myšlenky některých amerických 

osobností, které přispěly k formování kvality. Jedním z nich byl také William Edwards 

Deming, který v Japonsku přednášel o americké kvalitě a produktivitě a rozšířil chápání 

pojmu „zákazník“ na vnějšího, i vnitřního zákazníka. Vnitřním zákazníkem je podle 

Demingovy zásady myšlen následující proces a v Japonsku se stal jedním z nejvýznamnějších 

výrazů v rámci just-in-time. [1] 

Just-in-time znamená maximální možné odstraňování všech nadbytečných zásob a 

chrání tak před problémy, které mohou ve výrobě nastat. Užívání jen malého objemu zásob 

vede k tomu, že problémy, jako je například špatná kvalita výrobku, jsou okamžitě 

rozpoznány a výrobní proces může být zastaven. To znamená, že dělníci řeší problémy 

okamžitě a naléhavě, aby výroba mohla nadále pokračovat. Tomuto přístupu se říká „jidoka“ 

a je druhým pilířem štíhlé výroby. [1] 

 

  Typy ztrát 2.1

Taiichi Ohno definoval sedm základních typů ztrát, se kterými se ve výrobě můžeme 

setkat. Jsou to všechny zdroje, které čekají na to, až budou v procesech využity. Jedná se o 

materiál, lidskou sílu i čas. Těmito typy jsou [1]: 

 

2.1.1 Nadvýroba 

Výroba dílů, které nebyly objednány, vyvolává ztráty v podobě plýtvání lidskou silou, 

skladovacích míst a dopravních nákladů. Nedá se tak rychle reagovat na změny v požadavcích 

zákazníka a tvoří se nadbytečná zásoba výrobků, které postupem času zastarávají, a není u 

nich jistota, že budou prodány. 

 

2.1.2 Čekání 

Plýtvání čekáním můžeme rozdělit z hlediska dvou faktorů, a to plýtvání lidskou silou a 

plýtvání materiálem. Lidskou sílou rozumíme například dělníky, kteří dohlížejí na 

automatizovaná zařízení nebo čekají na další výrobní operaci, na nástroj, dodávku apod. Jedná 

se o lidskou sílu, která není využita k výrobě produktů. Za plýtvání materiálem považujeme 

ten materiál, který čeká na další zpracování. V době čekání tak musí být někde uskladněn, 

čímž zabírá místo, jsou v něm zmrazeny finanční prostředky a může dojít k jeho poškození. 
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2.1.3 Zbytečná doprava nebo přemisťování 

Zbytečné přemisťování vzniká zvláště rozložením výrobních operací procesu na velkou 

vzdálenost, takže se materiál, díly nebo hotové zboží neefektivně přemisťují ze skladu do 

skladu. Takovéto přemisťování zabírá čas a způsobuje nárůst provozních nákladů, ať už se 

jedná o mzdy dělníků nebo náklady na samotnou přepravu (např. pohonné hmoty). 

 

2.1.4 Nadměrné zpracovávání 

Nadměrné zpracování je neefektivní zpracovávání způsobené chybným konstrukčním 

řešením výrobku nebo špatnými stroji, popř. špatným návrhem výroby. Výrobky se tak musí 

znovu přepracovat, nebo jsou naopak zpracovány nad požadavky zákazníka. Zahrnout sem 

můžeme také výrobky vyšší kvality, než je nezbytně nutné.  

 

2.1.5 Nadbytečné zásoby 

Ve všech zásobách, ať už se jedná o materiál, náhradní díly nebo třeba polotovary, jsou 

ukryty peníze, které by mohly být použity na něco jiného. Další peníze jsou využívány na 

jejich skladování a přepravu, opravu poškozeného zboží, atd. Nadbytečné zásoby mohou také 

zakrývat např. opožděné zásilky dodavatelů, které tolik nevnímáme, protože proces díky 

zásobám nemusíme zastavovat, vady, prostoje zařízení atd. Vady se pak odhalují až po nějaké 

době, kdy už se jejich množství nepočítá v jednotkách, ale v desítkách či stovkách. Musí se 

tak vynaložit další finanční prostředky na opravu výrobků či jejich likvidaci a výrobu jiných. 

 

2.1.6 Zbytečné pohyby 

Ve firmách, které nemají zavedenu štíhlou výrobu, pracovníci vykonávají spoustu 

zbytečných pohybů. Nemusí to být vinou samotného pracovníka, ale třeba uložení surovin, 

materiálu nebo nářadí, pro které musí dělník chodit jinam. Zbytečné pohyby mohou být 

způsobeny také nepořádkem na pracovišti, kdy dělník přesunuje věci z jedné strany pracoviště 

na druhé, aby měl místo, nebo hledá nástroj, který zrovna potřebuje použít. Zbytečné pohyby 

znamenají ztrátu času, který dělník mohl využít na zpracování dalšího výrobku. 

 

2.1.7 Vady 

Jedním z vážných druhů plýtvání jsou vady produktů. Může jít o vady způsobené 

nedbalostí, špatným použitím či výběrem stroje nebo třeba jeho špatným seřízením. Vady pak 

mohou způsobit zastavení výrobních procesů, aby se přišlo na jejich zdroj, a náklady jsou 

spojené i s opravou vadných výrobků nebo jejich likvidací a výrobou nových. Náklady také 
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značně narostou, pokud se vady neodhalí ve výrobě, ale až u zákazníka. Díky reklamacím pak 

dojde k vynaložení mnohokrát více peněžních prostředků a ztrátě důvěry zákazníka, což může 

být pro firmu velký problém. 

 

2.1.8 Nevyužitá tvořivost zaměstnanců 

Později k Ohnovým základním sedmi typům ztrát začali různí autoři definovat ztrátu 

osmou, která je podstatou metody kaizen, a to nevyužití nápadů pracovníků. Nemusí jít o 

razantní změny, ale každá myšlenka, která jakýmkoliv způsobem vede ke zlepšení nebo 

zrychlení výroby, je důležitá. Pokud firma podněty svých zaměstnanců neposlouchá, může to 

vést ze strany zaměstnanců k nechuti zdokonalovat se, učit se novinky a jejich motivace 

k práci značně klesne. [3] 

 

V Japonsku pro zdroje plýtvání existuje označení 3Mu jako zkratku třech slov – Muda, 

Mura a Muri. Muda znamená plýtvání, Mura je označení pro nerovnoměrnost a Muri značí 

přetížení. [1] [3] 

Tyto tři druhy plýtvání nejlépe znázorňuje obrázek 2.1: 

 

 

Obr. 2.1 3Mu [30] 
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 Zásady štíhlé výroby 2.2

Vedení firmy Toyota pro zdokonalení svého podnikání zavedlo čtrnáct zásad, které mají 

vést ke zlepšení implementace štíhlé výroby, jejímu lepšímu porozumění a zlepšení procesů 

výroby. 

Neznamená to zpracovávat zásady přesně podle firmy Toyota, ale upravit je pro konkrétní 

firmu, aby bylo jejich uplatňování praktické, efektivní a zvyšovala se výkonost firmy. [1] 

 

2.2.1 Zásada 1: Zakládat manažerská rozhodnutí na dlouhodobé filosofii 

Manažerská rozhodnutí by neměla zakládána jen na aktuálním stavu firmy, ale měla by 

zahrnovat dlouhodobou vizi firmy, její cíle a zdokonalování procesů výroby či samotných 

výrobků. Mnohdy to může znamenat, že firma vyvine nové výrobní zařízení nebo zdokonalí 

svůj produkt, čímž dosáhne jedinečného postavení na trhu. 

 

2.2.2 Zásada 2: Vytvořit nepřetržitý procesní tok, který umožní odkrýt problémy 

Vytvoření nepřetržitého toku tam, kde je to v rámci výrobních procesů možné, je dobrým 

výchozím místem pro firmu, která chce zavést štíhlou výrobu. 

Dosažení toku jednoho kusu ale znamená uvést do pohybu řadu činností, které jsou 

zaměřené na odstranění ztrát. Jako přínosy toku mohou být označeny například: zajištění 

kvality, vytvoření skutečné flexibility, zajištění vyšší produktivity, úspora plochy, zvýšení 

bezpečnosti, zlepšení morálky a snížení nákladů vázaných v zásobách. 

 

2.2.3 Zásada 3: Využívat systém „tahu“, aby se vyhnulo nadvýrobě 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 1, Taiichiho Ohna v polovině 20. století uchvátila 

myšlenka supermarketů ve Spojených státech, kdy bylo zboží doplňováno až v době, kdy 

zboží v policích docházelo. 

Ohno si byl vědom toho, že v mnoha případech jsou k zajištění plynulého toku zásoby 

nezbytné, ale i to, že jednotlivá oddělení používají tzv. „systém protlačování“, čímž 

dochází k nadvýrobě a vytváří se obrovské zásoby. „Protlačování“ znamená, že se vyrábí 

podle předem daného plánu, který vychází od plánované, ne skutečné poptávky 

zákazníků, čímž vznikají ztráty. Nehledě na to, že požadavky zákazníků se mohou 

kdykoliv změnit. 

Skutečným systémem toku jednoho kusu by byl systém, kdy by se vyrábělo s nulovou 

úrovní zásob a zboží je zákazníkům k dispozici ve chvíli, kdy jej zákazník potřebuje. 
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2.2.4 Zásada 4: Vyrovnávat pracovní zatížení (heijunka) 

Výroba pro zákazníky podle jejich představ a v čase, ve kterém chtějí, je ale i riskantní. 

Zákazníci jsou nevypočitatelní a jejich požadavky se mohou ze dne na den změnit. Pokud 

firma vyrábí přesně podle objednávek, může vyrábět tak malé množství, že nevyužije ani 

zaměstnance, ani stroje, ale hned poté může mít objednávku, kdy zaměstnance i stroje 

přetěžuje. To se bude projevovat i na domluvě s dodavateli, jelikož firma nebude vědět, co a 

v jakém množství bude potřebovat, takže bude potřeba mít dostatečné zásoby, což je ale 

v rozporu se štíhlou výrobou. Firma tak musí umět vyrovnávat pracovní vytížení. 

Heijunka znamená vyrovnávání výroby z hlediska množství, ale i druhů výrobků. 

Výrobky nejsou vyráběny podle skutečných objednávek, ale vezme se celkové množství 

objednávek za nějaké období a bude se vyrábět stejné množství i stejné druhy výrobků. 

 

2.2.5 Zásada 5: Vytvářet kulturu, která dovoluje zastavit proces 

Filozofií mnoha firem je jakékoliv vadné výrobky označit, dát stranou a nadále pokračovat 

ve výrobě, dokud neproběhne naplánovaná výroba. Cílem štíhlé výroby je však zastavit 

proces v okamžiku, kdy se na nějaký problém přijde, a opravit zdroj vady co nejdříve, aby 

nevznikaly další zmetky. Filozofie štíhlé výroby říká, že je úspornější, když je výroba na 

potřebný čas pozastavena, než když jede dál a musí se vynaložit finanční prostředky na 

skladování a opravování zmetků. 

 

2.2.6 Zásada 6: Standardizovat úkoly a posilovat pravomoci zaměstnanců 

V rámci neustálého zlepšování je důležité, aby se výrobní operace nejdříve 

standardizovaly, a to ve všech technických i administrativních procesech. Pokud se tak 

nestane, zlepšování procesů je nemožné dosáhnout. Když se výrobní operace neustále mění, 

nápravná opatření se přijmou jednou, ale poté jsou opomíjená. 

Standardizováním procesů se však dá dosáhnout minimální úrovně vad. Kdykoliv se pak 

nějaká nová vada objeví, nejdříve se bude šetřit, jestli byl dodržen standardizovaný postup. 

 

2.2.7 Zásada 7: Užívat vizuální kontroly, aby nezůstaly skryty žádné problémy 

V této zásadě se setkáváme s dalším nástrojem štíhlé výroby – 5S. Jsou to činnosti 

zaměřené na odstranění plýtvání a zbytečných ztrát, které vedou k chybným výkonům, vadám 

nebo pracovním úrazům. 
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2.2.8 Zásada 8: Používat pouze důkladně prověřené technologie 

Nové technologie by se ve firmách měly zavádět až poté, co jsou řádné odzkoušené. 

Technologie musí být řádně zhodnocené a prověřené, aby bylo jasné, že přináší přidanou 

hodnotu. Firma musí vědět, jaký vliv budou mít nové technologie na jejich proces. 

Pokud nová technologie bude přínosem pro proces, musí se provést následný pečlivý 

rozbor, ve kterém se přezkoumá, jestli není tato technologie v rozporu s hodnotami firmy a 

jejími provozními zásadami. Pokud tyto zásady technologie porušuje nebo existuje 

pravděpodobnost, že by mohla nepříznivě narušit spolehlivost, flexibilitu či stabilitu, firma by 

ji měla zamítnout či odložit její převzetí do chvíle, kdy tyto problémy vyřeší. 

 

2.2.9 Zásada 9: Vychovávat vůdčí osobnosti, které stoprocentně rozumějí práci 

Každá firma je jedinečná a její vůdčí osobnosti nemusí přinést úspěchy jiné firmě. Dobrý 

vůdce každé firmy by měl znát její kulturu. Měl by znát proces a vědět, kam firma směřuje a 

jaké jsou její vize, aby byl schopný ji správně vést. Pokud se tak nestane, firma se nemůže 

neustále zlepšovat. 

Firma Toyota si proto své vůdčí zaměstnance vychovává, nehledá je mimo firmu. 

Zaměstnanci, kteří byli přítomni při výrobě, kteří jsou vychováváni v kultuře jejich firmy a 

kteří touto kulturou žijí, jsou mnohem přínosnější pro rozvoj firmy. 

 

2.2.10 Zásada 10: Rozvíjet výjimečné lidi a týmy řídící se filosofií firmy 

Týmová práce je jedna z nejvýznamnějších zásad, která se v TPS nachází. Týmy 

koordinují práci, učí se jeden od druhého, motivují se navzájem, předkládají nové návrhy a 

kontrolují. Přesto je efektivnější, když drobnou práci, která je ke zhotovení výrobku nezbytná, 

provádějí jednotlivci. Cílem je dosáhnout rovnováhy mezi prací jednotlivce a celého týmu. 

Zaměstnanec musí být schopen pracovat s jinými lidmi, ale musí vědět, co dělat, i když je 

sám. 

Je důležité vlastní zaměstnance motivovat ke zlepšování provozní činnosti. Odměnit je, 

pokud najdou nějaký způsob zlepšení procesu, a jejich nápady okamžitě zařadit do procesů. 

 

2.2.11 Zásada 11: Projevit ohled vůči širší síti partnerů a dodavatelů 

Pokud má firma vysoké standardy výkonosti, očekává se, že bude mít vysoké nároky i na 

své partnery. Aby se tak ale stalo, je důležité, aby se firma s dodavateli navzájem vzdělávala, 

předávala si znalosti ohledně toho, co u nich funguje, snažila se zlepšovat, přicházela na nové 

způsoby lepší spolupráce. 
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Takto se však může chovat jedině firma, která má právo vést jiné. Tedy firma, která má 

štíhlou výrobu zvládnutou natolik, že v jejích procesech funguje a zná procesy vlastních 

dodavatelů. 

 

2.2.12 Zásada 12: Jít a přesvědčit se na vlastní oči (genchi genbutsu) 

Pro vrcholového pracovníka je důležité, aby znal procesy své firmy ne jen teoreticky, ale i 

prakticky. Cílem této zásady je propojit teoretické znalosti přímo s praxí. Zaměstnanec musí 

všechno důkladně poznat, než o něčem začne rozhodovat, a měl by jednat jen na základě 

osobně ověřených informací. 

 

2.2.13 Zásada 13: Rozhodnutí přijmout pomalu po zvážení všech možností 

Tato zásada může být srovnána se zásadou číslo 8 – než je přijata nová technologie, musí 

se řádně zvážit, jaký to bude mít dopad na proces a celou firmu, jestli se tato technologie 

vyplatí, nebo ne. To samé platí u rozhodování. 

Každé rozhodnutí se musí uvážit, projít všechny možné scénáře, všechna pro a proti dříve, 

než se firma rozhodne určité rozhodnutí přijmout. V momentě, kdy se zjistí, že toto 

rozhodnutí chod firmy ovlivní pozitivně, a firma jej přijme, musí se jej snažit rychle 

implementovat, aby podle něj mohly být upraveny výrobní procesy. 

 

2.2.14 Zásada 14: Stát se učící se organizací 

Každý člověk, který chce být úspěšný, by se měl učit novým věcem celý život. Nemůže se 

přestat vzdělávat v momentě, kdy přestane chodit do školy. To samé platí u firem. Ať už jsou 

ve svém oboru sebelepší, je důležité, aby nezačaly stagnovat na své aktuální pozici, ale 

snažily se posunout stále výše a výše. 

V této zásadě se setkáváme s další metodou štíhlé výroby, a to 5Why, tedy položení 

otázky Proč? pětkrát za sebou. Tato metoda umožňuje vidět opravdový zdroj problému. To 

vede k neustálému zlepšování procesů. 

Další filosofií štíhlé výroby je tzv. hansei, pevná součást organizačního učení ve firmě 

Toyota, kterou nedávno začala Toyota vyučovat i nejaponské firmy. Bez hansei nemůže mít 

firma kaizen. Hansei znamená, že po každé chybě, kterou firma udělá, se musí zastavit a 

uvědomit si, proč tuto chybu udělala, a zlepšit si svůj postoj, změnit své myšlení. Musí nalézt 

řešení tohoto problému a musí být opravdu přesvědčena, že se takovéto chyby už nikdy 

nedopustí. 
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3. UPLATŇOVÁNÍ KAIZEN A KAIKAKU 

Podstatným prvkem v uplatňování štíhlé výroby je proces zlepšování výrobních procesů.  

 

 Kaizen 3.1

Kaizen je metoda postupného zlepšování výroby, které není nikdy dokončeno. Jeho 

podstatou je zahrnout do zlepšování firemních procesů všechny zaměstnance. Ti navrhují 

řešení problémů v oblasti jejich pracovního zařazení. Většinou jsou to malé návrhy, které 

nevyžadují velké finanční prostředky, a jsou zaměřeny na zjednodušení jejich výkonu, jeho 

zrychlení nebo zkvalitnění. Může jít také o návrhy, které zvyšují bezpečnost při výkonu jejich 

práce. [16] [17] 

Ve většině japonských podniků je zvykem, že každý zaměstnanec měsíčně podá alespoň 

dva návrhy na jakékoliv zlepšení. Kaizen učí zaměstnance, aby dokázali řešit problémy, na 

které při výkonu svého zaměstnání narazí, individuálně. Pomáhá tím zlepšování výkonu nejen 

svého vlastního, ale také celé firmy. 

 

 Kaikaku 3.2

Název kaikaku se skládá ze dvou slov. „kai“ a „kaku“ a znamená reformaci, drastickou 

změnu. Ve štíhlé výrobě je kaikaku poměrně nový pojem. Je to metoda, která se nezabývá 

postupnou změnou a zlepšováním jako kaizen, ale znamená rychlou a radikální změnu 

k eliminaci všech druhů plýtvání a k vytvoření větší hodnoty. Je to zdokonalení ve větším 

měřítku. Nezabývá se zlepšováním výroby, ale nutí uvažovat nad tím, jakým způsobem je 

výroba prováděna. Kaikaku se nezaměřuje jen na produkci. Snaží se způsobit průlom ve 

výrobě tím, že zavede nové procesy nebo nové zařízení. Je to metoda „štíhlosti“, která závisí 

na vývoji technologií v dnešní době. Jedná se o zavedení nových produktů, procesů, konceptů 

či strojů do výroby. [8] [13] 

Metoda kaikaku má deset základních pravidel: 

 Vyhoďte tradiční koncepty výrobních metod. 

 Zaměřte se na to, jak budou nové metody fungovat, ne proč fungovat nebudou. 

 Neakceptujte omluvy. Naprosto popřete status quo. 

 Nehledejte dokonalost. Padesát procent úspěchu je uskutečnění změny na místě. 

 Opravte chyby, jakmile je naleznete. 

 Na uplatnění kaikaku neutrácejte peníze. 

 Problém dává šanci využít mozek. 
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 Pětkrát se zeptejte ‚Proč?‘. 

 Nápady deseti lidí jsou lepší než znalost jednoho člověka. 

 Kaikaku nezná limity. [15] 

 

Mezi manažery však kaikaku moc oblíbené není. Ti raději používají jen kaizen a jeho 

postupné zlepšování, na které je potřeba vynaložit značně nižší finanční prostředky, než aby 

navrhli razantnější změny, které vyžaduje metoda kaikaku. Proto jeho zavedení vyžaduje 

změnu napříč společností. [23] 

Aplikace kaikaku může být zahájena jako reakce na současný stav společnosti nebo 

ekonomickou krizi, ve které se společnost nachází. Kaikaku však může být zavedeno i jako 

odpověď na trendy nebo konkurenci. [15] 

Kaikaku můžeme díky jeho rozmanitosti rozdělit na čtyři druhy podle kombinací 

strukturální a infrastrukturální změny s místní nebo radikální inovací. 

 

Strukturální změna 

Je to změna, ke které dochází především ve strukturální oblasti (výrobní kapacita, výrobní 

technologie apod.). Vyžaduje značné finanční prostředky, a pokud se jednou provede, je těžké 

vrátit změnu zpátky do původního stavu. Proto jsou tyto změny pečlivě plánovány výrobními 

inženýry. 

 

Infrastrukturální změna  

Znamená změnu zvláštně v infrastrukturální oblasti (lidské zdroje, kontrola kvality, 

kontrola materiálu apod.). K jejich zavedení není potřeba velkého množství kapitálu. Jejich 

zavedení ve většině případů znamená změnu způsobu práce a je důležité, aby se této změny 

zúčastnili zaměstnanci a byli důkladní v jejím dodržování. [24] 

 

Kaikaku I. stupně 

Je to strukturálně-místní inovace, což znamená, že jsou změny prováděny uvnitř firmy a 

zavádějí se technologie, které jsou již vynalezeny. Jedná se například o zavedení nových 

zařízení, která jsou na trhu dostupná. 
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Kaikaku II. stupně 

Jedná se o infrastrukturálně-místní inovaci, kdy jsou změny prováděny uvnitř firmy 

pomocí již známých metod. Druhý stupeň kaikaku znamená představení známých metod a 

nástrojů, jako jsou například Six Sigma nebo Lean.  

 

Kaikaku III. stupně 

Jedná se o strukturálně-radikální inovaci. Vynalezení nových zařízení již neovlivní jen 

samotnou firmu, ale celý trh. Jde například o vynalezení zcela nových výrobních zařízení, 

která budou ve firmě využívána. 

 

Kaikaku IV. stupně 

Je to infrastrukturálně-radikální inovace. Nové metody ovlivní i jiné firmy, které je 

později mohou zavést také. Zde můžeme zařadit například zcela nově vynalezené metody, 

které firma bude využívat. [24] 

 

 Kaikaku vs. kaizen 3.3

Kaizen i kaikaku jsou navzájem závislé strategie. Kaikaku nikdy nemůže uspět, není-li 

v podniku zaveden kaizen. Aby plány dlouhodobých změn uspěly, musí jim předcházet řada 

krátkodobých úspěchů se zapojením všech zaměstnanců. Kaikaku znamená razantní změny 

v podniku, ale není záruka, že tato změna bude pozitivní. Proto je důležité, aby se před 

jakoukoliv změnou všechny návrhy důkladně prošly, aby se eliminovalo riziko, že změny 

budou znamenat jen velké náklady, ale pro firmu nebudou mít takový účinek, jak firma 

předpokládala. 

Na druhou stranu uplatňování samotného kaizen nepřináší takové změny, aby do 

budoucna mohl být jen samotný kaizen pro firmu užitečný a udržel ji úspěšnou. Kaikaku 

znamená úplně nový pohled na procesy. Zabývá se novými technologiemi a provozními 

modely. Zavedení kaizenu, aniž by byl zaveden kaikaku, by mohl tento pohled postrádat. [15] 

Kaizen je ve většině případů jen malá, ale nekončící inovace. Kaikaku na druhou stranu 

znamená pro firmu velký skok dopředu, ale hned potom stagnaci, dokud firma nepřijde 

s inovací novou. 
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Než se povede se zavedením kaizen uspět, manažeři musí nejdříve vyřešit několik 

problémů [26]: 

Propojení ostrovů excelence 

Inovace pomocí kaizen se může vztahovat jen na jeden stroj nebo pracoviště. Tyto 

inovace jsou pro celkový hodnotový tok jen malým krokem. Manažeři se musí snažit tyto 

„ostrovy“ propojit. Teprve tak mohou dosáhnout štíhlého podniku. 

 

Rychle učení zaměstnanců 

Kaizen je otázkou krátkodobé vize a jeho metody se zavádějí do každodenní rutiny 

společnosti. Zaměstnanci musí být schopní určit, jakou hodnotu má kaizen pro ně. Musí 

porozumět tomu, co dělají, ale také proč to dělají. 

 

Zvýšení zásob 

Pokud firma nezvládne propojit ostrovy excelence, začne se spoléhat na dostatečné 

zásoby. Nastává tak plýtvání a zavedení kaizen k ničemu nevede. 

 

Udržení úsilí 

K neustálému zlepšování firmy kaizen potřebuje, aby byli zaměstnanci zodpovědní a měli 

určitou disciplínu v dodržování pravidel. V opačném případě je těžké získat ze zavedení 

kaizen ten správný efekt. [26] 

 

Kaikaku přináší manažerům jiné problémy, převážně proto, že je časově a finančně 

náročný. 

 

Zajištění dostatku prostředků 

Pro manažery je těžké přesvědčit vedení společnosti věnovat velké finanční prostředky 

pro provedení změny. Musí je donutit vidět kaikaku jako důležitou součást rozvoje 

společnosti. 

 

Investice 

Kaikaku inovuje ve větším okruhu než kaizen, znamená to velké náklady na jeho 

zavedení, ale také vysokou návratnost vloženého kapitálu. [26] 
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4. PRINCIPY, NÁSTROJE A METODY ŠTÍHLÉ VÝROBY 

Aby společnosti mohly uplatňovat štíhlou výrobu, musí si osvojit řadu metod, nástrojů a 

principů, které jim k tomu dopomohou. 

 

 Principy štíhlé výroby 4.1

Každá firma, která se rozhodne zavést štíhlou výrobu, by měla začít implementováním 

principů štíhlé výroby. 

 

4.1.1 Identifikace zákazníka a určení hodnoty 

Jen malá část celkového úsilí a času, které firma vynaloží na výrobu produktu, je pro 

zákazníka přidanou hodnotou. Určit hodnoty znamená je jasně definovat podle požadavků 

koncového zákazníka a ty procesy a činnosti, které nejsou pro výrobek významné, by měly 

být postupně odstraněny. [7] [25] 

 

4.1.2 Identifikace a zmapování toku hodnot 

Jde o mapování celé cesty výrobku od surového materiálu až po konečný výrobek dodaný 

zákazníkovi. Mapování toku hodnot nekontroluje jen některé výrobní operace, ale výrobu 

celou, a nezaměřuje se jen na tok materiálu, ale také na informační tok. 

Mapování toku hodnot by mělo být zaznamenáváno na papír a provádí se mapování toku 

jednoho výrobku od začátku až do konce. Kdyby se zkombinovalo mapování dvou výrobků, 

výsledky by pak nebyly správné. 

Jestliže se firma rozhodne v toku hodnot provést změny, je potřeba, aby se nejdříve 

navrhlo, jak bude budoucí tok hodnot vypadat. [10] 

 Na obrázku 4.1 je znázorněn hodnotový tok výrobku od dodavatele, až po konečného 

zákazníka. 

 

Obr. 4.1 Mapování toku hodnot [31] 
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4.1.3 Vytváření toku pomocí eliminace plýtvání 

Po první aplikaci mapování toku hodnot firma obvykle zjistí, že hodnotu výrobku přidává 

jen minimum výrobních operací. Úkolem firmy je tak eliminovat toto plýtvání, aby byl tok 

výrobku až k zákazníkovi bez zbytečného přerušování či čekání. [7] [25] 

 

4.1.4 Reakce na požadavky zákazníka 

Tento princip je založen na porozumění požadavkům zákazníka a následné přizpůsobení 

výrobních procesů tak, aby bylo zákazníkovi vyhověno. Znamená to vyrábět přesně to, co 

zákazník chce a kdy to chce. Tomuto jednání mezi dodavatelem a odběratelem se také říká 

„systém pull“. [7] [25] 

 

4.1.5 Usilování o preciznost 

Zavedení prvních čtyř principů štíhlosti do výroby znamená radikální zásah do výrobních 

operací, výsledkem je však lepší odhalení forem plýtvání. Jejich odstraněním se firma 

zdokonaluje a až do stádia, kdy každá činnost přidává výrobku hodnotu. [7] [25] 

 

 Metody a nástroje štíhlé výroby 4.2

Aby firma mohla efektivně uplatňovat principy štíhlé výroby, potřebuje si osvojit také 

její metody a nástroje, které jí k tomu pomohou. 

 

4.2.1 5S  

5S je zkratkou pěti základních pravidel k eliminaci plýtvání prostřednictvím uspořádání 

pracovního prostředí. Jde o to, aby zaměstnanec nedělal pohyby, které by ho mohly zdržovat 

od práce, byly by neefektivní nebo pro zaměstnance nebezpečné. Všechen materiál, nástroje, 

přístroje, které se na pracovišti nachází, by měly být jenom ty, které dělník ke své práci 

potřebuje, a měly by mít své přesné místo. 5S tak zabraňují jednomu ze zdrojů plýtvání – 

zbytečnému pohybu zaměstnanců. 

Tato metoda se skládá z pěti pilířů, jejichž názvy začínají písmenem S, a daly tak této 

metodě název. V japonském originále znějí: Seiri (rozděl), Seiton (uspořádej), Seiso (udržuj 

pořádek), Seiketsu (standardizuj) a Shitskuke (dodržuj). [1][3][14] 

 

4.2.2 3P 

Z anglického Production Preparation Process. Jde o metodu zaměřenou na omezení 

plýtvání ve fázi návrhu a vývoje produktu nebo procesu. Hledá cesty, jak dosáhnout 
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požadavků zákazníka v co nejmenším čase, za co nejmenší procesní náklady a při nejnižší 

spotřebě materiálu. [18] 

Tato metoda je velmi důležitá zvláště z pohledu finanční stránky společnosti. Stejně jako 

odstraňování chyb, také odstraňování plýtvání je snadnější a méně nákladné již ve fázi návrhu 

než v samotné výrobě. 

 

4.2.3 Kanban 

Kanban je metoda podobná principu „toku jednoho kusu“. Ke své aplikaci používá různé 

plánovací tabule či informační cedule. Ty upozorňují na to, co, kdy, kde a v jakém množství 

má být vyrobeno. Kanban je postaven na použití tzv. kanbanových karet, ty říkají předchozí 

výrobní operaci, kdy je potřeba dodat materiál nebo produkt. [1] [13] 

Zavedení této metody však není úplně jednoduché. Musí se určit optimální množství 

zásob, aby metoda správně fungovala a nedocházelo k nadvýrobě. 

 

4.2.4 Just in time 

Just-in-time je soubor zásad, které vedou k eliminaci plýtvání tím, že se vyrábí jen to, co 

je požadováno, v jakém množství je to požadováno a kdy je to požadováno. Vyrábí se přesně 

podle požadavků zákazníka, a tím je společnost schopná lépe reagovat na každodenní změny 

v jejich požadavcích. Největšími výhodami JIT je snížení zásob a plýtvání, zvýšení kvality 

výrobků a spokojenost zákazníků. [19] [13] 

Just-in-time je jedním ze dvou základních pilířů štíhlé výroby. 

 

4.2.5 Jidoka 

Tato metoda je z části závislá na vývoji technologií. Jejím principem je „důvěra“ ve 

stroje. Jidoka eliminuje plýtvání z hlediska času, kdy zaměstnanci kontrolují zařízení při 

výrobě, jestli fungují správně, zatímco by mohli vykonávat jinou práci. Stroje mají být 

schopné jakékoliv výkyvy ve výrobě zaznamenat a signalizovat obsluze problém. Ta jej pak 

může okamžitě řešit. [1] 

 

4.2.6 TPM 

TPM, nebo-li total productive maintenance (totálně produktivní údržba) tvoří společně 

s jidokou cenný nástroj k neustálému zvyšování kvality. Je to metoda zlepšování způsobů, 

jakým jsou různé technologie udržovány a využívány, eliminace neplánovaných odstávek, 

vad způsobených špatným stavem stroje nebo rychlejšího zastarávání zařízení. TPM pomáhá 
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eliminovat problémy, zajišťovat správnou údržbu zařízení pomocí určitého plánu údržby a 

školením zaměstnanců. Cílem je, aby všechny finance vložené do zařízení a jejich zlepšování 

měly co nejkratší návratnost. [3] 

Důležitost zavádění TPM spočívá také ve zkvalitnění technologických zařízení, aby bylo 

možné zavádět nástroje pro štíhlou výrobu, které ke správnému fungování potřebují 

spolehlivé zařízení. Mělo by se stát firemní kulturou a filozofií každého zaměstnance, jinak 

nemůže fungovat správně. 

TPM můžeme rozdělit do čtyř kroků, důležitých k jeho implementaci. Jsou to zvyšování 

celkové efektivnosti zařízení (CEZ), autonomní údržba, plánovaná údržba a trénink a 

vzdělávání. [4] 

 

4.2.7 Výrobní buňky 

Výrobní buňky jsou způsob uspořádání pracovního místa do skupin pracovníků, nástrojů či 

zařízení ke snížení času proudění materiálu nebo polotovaru mezi dvěma výrobními procesy. 

Sníží se či zcela odstraní plýtvání z hlediska přepravy či zbytečných pohybů pracovníků. 

Většinou se pracoviště uspořádají do písmena U nebo L. Zlepšuje tak pohyb zaměstnanců na 

pracovišti a díky blízkosti i komunikace mezi nimi. [4] [20] 

Příklad výrobních buněk můžeme vidět na obrázku 4.2: 

 

 

Obr. 4.2 Výrobní buňky ve tvaru U [32] 

 

4.2.8 Heijunka 

Je to proces, který rozvrhne, co a v jakém množství se má za určitý časový úsek vyrobit. 

Může vyrovnávat zátěže výrobních linek, nastavovat kroky výroby podle velikosti, druhu 

nebo barvy výrobku, čímž může snižovat časy, které jsou potřebné k seřízení strojů mezi 
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jednotlivými kroky výroby. Sníží tak narušování procesu, plýtvání a zvyšuje efektivitu 

vykonávané práce. [1] 

 

4.2.9 Poka-yoke 

Výraz poka-yoke pochází z japonštiny a jako první tento způsob zformuloval japonský 

inženýr Shigeo Shingo. Slovo „poka“ můžeme přeložit jako „náhodná chyba“, slovo 

„yokeru“ znamená „minimalizace“. Je to tedy zmenšení či úplné odstranění náhodných chyb, 

ať už ve výrobě nebo v běžném životě. Při zavedení poka-yoke jsou náhodné chyby někdy až 

technicky nemožné. [9] 

Na obrázku 4.3 je zobrazen snímač na stroji, který vyhodnotil, že se mezi výrobky dostal 

zmetek. Ihned se rozsvítila signalizace a výrobek je tak možné okamžitě odstranit. 

 

 

Obr. 4.3 Poka-yoke ve výrobě [33] 

 

4.2.10 Čas taktu 

Čas taktu je nástroj pro definování času procesu, tedy času, jak dlouho by měla výroba 

trvat, aby zákazník dostal svou objednávku včas a v požadované podobě. Vypočítáme jej jako 

podíl čistého dostupného pracovního času za den a celkového denního požadavku zákazníka. 

[21] 

 

4.2.11 SMED 

SMED je zkratka pro „Single Minute Exchange of Dies“. Jde o nástroj štíhlé výroby, který 

eliminuje čas úpravy strojů pro výrobu jiného produktu pod 10 minut. Firmy často vyrábějí 

více druhů výrobků na jednom zařízení. Zařízení se tak musí před každým novým druhem 

přenastavit, přestože jde někdy o výrobu jen několika kusů. Nastává tak prostoj, který nevede 
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k dokončení výrobku, dá se tak mluvit o plýtvání, avšak nezbytném pro další vývoj. Proto se 

společnosti snaží snížit tuto dobu na co nejkratší. [22] 

Seřízení strojů můžeme rozdělit na externí a interní seřízení a redukce času seřízení 

probíhá ve třech krocích. Prvním krokem je určení, zda se jedná o externí či interní seřízení, 

krokem druhým je pak eliminace interních seřízení, která se nedají vykonávat za provozu. 

Posledním krokem je redukce obou druhů seřizování, například správnou organizací 

pracoviště. [22] Obrázek 4.4 znázorňuje všechny tři kroky redukce času seřízení. 

 

 

Obrázek 4.4 Tři kroky seřízení strojů [22] 

4.2.12 5Why 

5Why je nástroj, který může být využitý ve všech oborech. Je založen na kladení otázky 

‚Proč?‘ pětkrát za sebou. Většina firem řeší jen povrchové problémy, ale nedostanou se 

k opravdovému zdroji problému. Kladením otázek Proč? se firma dostane hlouběji do 

struktury výrobního procesu. 

Jakmile je zjištěn pravý zdroj problému, musí se navrhnout vhodná zlepšení a následně je 

aplikovat na zdroji. [1] 

 

4.2.13 Analýza stromů poruchových stavů 

Jedná se o techniku, která se používá k určení pravděpodobnosti selhání systémů, 

respektive k určení, jak spolehlivé tyto systémy jsou. Je to především preventivní metoda, ale 

může se využít i na analýzu problému, který už nastal. Většinou se analýza stromů 

poruchových stavů (FTA) provádí po uplatnění analýzy FMEA (analýza možného výskytu 

vad). [27] [28] Cílem této analýzy je nalezení příčin nějakého problému, ale také snížení 

rizika výskytu problému. 
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Na obrázku 4.5 je zobrazeno, jak zaznamenání analýzy stromů poruchových stavů vypadá. 

 

Obrázek 4.5 Analýza stromů poruchových stavů [34] 

 

4.2.14 Tok jednoho kusu 

Tok jednoho kusu je způsob výroby, kdy výrobek prochází procesem plynule, bez 

přerušování a čekání na další výrobní operaci. V příslušné operaci se tak vyrábí jen jeden 

výrobek, který se ihned po jeho dokončení předá k další operaci. Zavedením do výroby se 

eliminuje většina typů ztrát. [11] 

Důležitým nástrojem při použití toku jednoho kusu je čas taktu. Aby byla firma schopná 

úspěšně zavést tok jednoho kusu do výroby, musí nejdříve zjistit, jaké je tempo poptávky 

zákazníků. Výpočtem času taktu se zjistí, jaký čas je k dispozici na vyrobení jedné jednotky. 

Tento čas by pak měla dodržovat každá výrobní operace. V případě, že by se jedna operace 

zpozdila, bude brzdit další operace. 

Přínosem toku jednoho kusu je zajištění kvality, vytvoření flexibility, vyšší produktivita, 

úspora pracovní plochy, zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů. [1] Princip toku jednoho kusu 

nejlépe znázorňuje obrázek 4.6: 

 

Obr. 4.6 Tok jednoho kusu [35] 
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5. SPECIFIKA METALURGICKÉHO PRŮMYSLU 

Aplikace štíhlé výroby se odlišuje podle odvětví výroby či služeb. V některých odvětvích 

se dají využít všechny nástroje štíhlé výroby, v některých však jenom jejich omezený počet. 

Metalurgický průmysl je druhý případ. I základní typy ztrát jsou zde vnímány jinak. Ne 

všechny se dají ovlivnit. Je to způsobeno nedostatečným vývojem metalurgických zařízení 

nebo procesů, které by byly na takové úrovni, aby se daly ztráty eliminovat, nebo je zavedení 

těchto procesů či zařízení pro společnost velmi nákladné a společnost není schopná najít 

dostatek finančních prostředků. [5] 

Metalurgie je jedno z nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu. Zabývá se 

přípravou vytěžených rud k získání čistého kovu, rafinací kovů, jejich tepelným a chemickým 

zpracováním, fyzickým zpracováním a výrobou slitin. Můžeme jej také rozdělit na metalurgii 

železných a neželezných kovů. [6] 

Tento průmysl je reprezentován především vysokopecními procesy a válcováním oceli. 

Všechny procesy, fyzické či chemické, probíhají v technologicky a technicky sofistikovaných 

zařízeních. Firmy zpracovávají tekuté nebo horké kovy. Ty jsou náročné na ukládání a jejich 

chlazení a následný ohřev znamená značnou spotřebu tepelné energie. 

Hutní výroba má charakter sériové a dávkové výroby. Sériovou výrobu reprezentují 

například procesy spékání nebo vysokopecní procesy. Dávková výroba je charakterizována 

shromažďováním objednávek ve velkém množství. Využívá tak výrobní zařízení na jejich 

maximální výkon a šetří náklady spojené s nevyužitím potenciálu výrobních strojů. Tato 

zařízení jsou většinou navrhována, aby dokázala vytvořit velké množství produktů v rámci 

jednoho cyklu. V současné době je však rozmanitost výrobků velká a výrobní zakázky se 

zmenšují, což i přes dávkovou výrobu může vést k nevyužití jejich maximální kapacity. 

Dávková výroba však vede k vyšším zásobám materiálu. Musí se tedy určit kritéria, na 

jejichž základě se bude vyrábět. Jako příklad si můžeme uvést optimální výši mezi výrobou 

oceli a válcovacími procesy. V ocelárnách se ocel plynule odlévá podle její třídy, avšak ve 

válcovnách se zakázky dávají dohromady podle profilů. Ve většině případů se to řeší 

vytvořením zásob odlitků mezi těmito procesy. [5] 

Charakteristická pro metalurgické společnosti je jejich náročnost na prostor pro stroje a 

sklady surovin, polotovarů či výrobků. Změny v návrzích výrobních zařízení nebo vytvoření 

nového skladovacího místa vyžadují velké investice, a ty jsou pro podniky většinou těžko 

realizovatelné. Další charakteristickou vlastností metalurgických společností jsou jejich 

výrobky. Ty se neskládají z dílů, ale jsou zpracovávány jako jeden kus materiálu, který ve 
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výrobě dostává svůj tvar, velikost nebo fyzické a chemické vlastnosti, které mu přidávají na 

kvalitě. 

V metalurgickém průmyslu se vyskytuje mnoho náhodných příčin procesu, kterými jsou 

například variabilita výroby, výkyvy v dodávkách materiálů nebo variabilní spotřeba 

materiálů. Spolu s dlouhou vzdáleností přepravy materiálu a charakterem výrobních procesů 

je to hlavní důvod tvoření skladu zásob k hlavním výrobním procesům, pokud je to 

technologicky možné. Velký vliv na tvoření skladů zásob má také počasí. Zvláště kritické je 

zimní období, ve kterém je větší možnost, že se dodávky surovin zpozdí, a zboží tak mrzne, 

což může mít neblahý vliv na jeho kvalitu.  

Společnosti tento problém řeší velkými zásobami, čímž však narůstají provozní náklady, a 

to jak náklady na pronájem skladu, tak na údržbu zásob, přepravu zásob nebo velkou spotřebu 

tepelné energie, která je potřebná pro neustálé nahřívání skladů. Velké zásoby také vedou 

k nárůstu kapitálu, který je v zásobách zmražen a nemůže být dále použit. U menších firem to 

může vést až k finančním problémům. [5] 

Vzhledem k absenci surovinové základny v Evropě většina evropských metalurgických 

společností musí spoléhat na nákup surovin od dodavatelů z velkých vzdáleností – Asie, 

Austrálie nebo Jižní Amerika. Razantně se tak zvyšuje čas dodání i náklady na přepravu. Tato 

dvě specifika mohou být také považována za zdroj plýtvání, avšak jedná se právě o jedno 

z těch, které společnosti nemohou úplně ovlivnit. [5] 

 

 Formy plýtvání v metalurgickém průmyslu 5.1

Jak už bylo zmíněno, to, co je v jiných společnostech považováno za plýtvání, 

v metalurgickém průmyslu je těžké (mnohdy i zcela nemožné) odstranit. 

 

5.1.1 Vady 

Vady ve výrobním cyklu mohou souviset s plýtváním, pocházejícím z degradace 

materiálu nebo ze zpracování velkého množství materiálu v jednom cyklu (zvyšuje se riziko 

vadných výrobků). Toto plýtvání je však specifické. Vadné výrobky a recyklované materiály 

v některých případech mohou být přepracovány a použity pro další výrobu. Plýtvání 

z hlediska vad tak způsobuje zejména energetické ztráty. 

 

5.1.2 Nadbytečné zásoby 

Technologie výroby v některých případech tvorbu zásob vyžaduje. Jedná se například o 

skladování rud kvůli jejich homogenizaci. 
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5.1.3 Zbytečné pohyby 

V metalurgii převažuje podíl práce strojů nad lidskou sílou, pracovníci tak neprovádějí 

operaci přímo, ale kontrolují funkčnost strojů. Zbytečné pohyby lidí nejsou pro výrobní 

proces přímou hrozbou a v tomto případě nadbytečné pohyby zaměstnanců nemají takový 

význam jako jejich kvalifikace a zkušenosti. 

 

5.1.4 Čekání 

Čekání je v metalurgickém průmyslu většinou způsobeno čekáním na další krok výroby, a 

je to jeden z typů plýtvání, který se nedá zcela ovlivnit, protože je technologické povahy. 

Můžeme sem zařadit například čekání na zchlazení lisovaných produktů; stejně tak opravu a 

údržbu technicky náročných výrobních zařízení, která je důležitá. Eventuální selhání by 

mohlo způsobit zranění pracovníka a následná oprava by mohla zabrat více času než údržba, 

což by způsobilo dlouhé čekání. 

Odráží se zde také variabilita výrobních procesů, nelogické rozestavění strojů nebo 

rozmanitost metalurgických společností. To může vést ke zbytečně dlouhým výrobním 

operacím. Náročnost plánování operací a jejich řízení může způsobovat prodlevy (například 

malá zásoba materiálu) a předělávání výrobků kvůli nedodržení návrhu nebo vadám. 

 

5.1.5 Nadvýroba 

Nadvýroba může nastat při zpracování velkého množství materiálu v jednom cyklu. 

V opačném případě však může dojít k nevyužití kapacity zařízení. Příkladem nadvýroby je 

tavení oceli, pokud jeho množství není zcela pokryto objednávkou. Pro metalurgické 

společnosti však prodej zbylých částí oceli není velkým problémem. [5] 
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6. APLIKOVATELNOST ŠTÍHLÉ VÝROBY V METALURGICKÉM 

PRŮMYSLU 

Základní nástroje a metody štíhlé výroby slouží převážně k minimalizaci nákladů, ale také 

k eliminaci možného plýtvání. Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, metalurgický 

průmysl je jedno z odvětví, ve kterém se nedají jednotně aplikovat všechny metody a nástroje 

štíhlé výroby. 

 

 Studie uplatnění metod štíhlé výroby 6.1

Na aplikaci nástrojů štíhlé výroby v metalurgickém průmyslu bylo vypracováno několik 

studií. Jedna z nich byla představena na konferenci Metal v Brně v roce 2012. Studie se 

zabývala uplatněním pěti běžně užívaných nástrojů a metod štíhlé výroby a jejich uplatněním 

v metalurgickém průmyslu. Následně bylo vyhodnoceno, jak moc se daly dané nástroje 

v metalurgickém průmyslu využít. [27] 

První zkoumanou metodou byla metoda kaizen. Kaizen je jedna z nejuniverzálnějších 

metod štíhlé výroby. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdokonalování výrobních operací a 

procesu jako takového, se dá kaizen aplikovat ve všech odvětvích průmyslu. 

Další poměrně dobře aplikovatelnou metodou štíhlé výroby je metoda 5S, tedy úklid 

pracovního místa, aby se předcházelo zbytečným pohybům či úrazům. Omezené použití této 

metody je vyžadováno v částech, kde se vyrábí ocel, tedy v ocelárnách. Výroba oceli probíhá 

ze surového železa odebráním nežádoucích prvků a přidáním žádoucích prvků. Výroba se 

provádí ve vysokých pecích za velmi vysokých teplot. Ne všechny potřebné nástroje a 

materiály tak mohou být v blízkosti výrobní operace. Metoda se tedy dá aplikovat jen 

omezeně. 

Dalším nástrojem štíhlé výroby, který tato studie zkoumala, je Poka-yoke. Poka-yoke, 

které snižuje riziko chyby, najde uplatnění v metalurgickém průmyslu jen minimálně. Výroba 

v metalurgii je z hlediska velikosti a tvaru produktů natolik variabilní, že se dá Poka-yoke 

využít jen na minimum výrobních operací. [27] 

Analýza stromů poruchových stavů se používá především v případě více operací nebo 

mezi jednotlivými výrobními operacemi. V metalurgickém průmyslu je její používání 

omezeno. Je vhodná především pro tvářecí procesy a ve slévárenství. 

Posledním zkoumaným nástrojem štíhlé výroby je totální produktivní údržba. Ta 

umožňuje výrazně snížit náklady na údržbu strojů. Z tohoto pohledu je tedy možné TPM 

využít ve všech oblastech metalurgického průmyslu. Neustálý tlak na snížení nákladů na 
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výrobu nutí firmy, aby hledaly stále účinnější metody, jak udržovat své stroje. TPM je jedna 

z těchto metod. [27] 

 

6.1.1 Shrnutí 

Metalurgický průmysl použití nástrojů štíhlé výroby značně omezuje, není to však 

nemožné. Z pěti zkoumaných nástrojů, které jsou uvedeny výše, je možné v metalurgickém 

průmyslu využít všechny, jediný kaizen však lze využít bez omezení. Použití nástrojů štíhlé 

výroby musí být přizpůsobeno konkrétním podmínkám každé firmy, nelze použít stejný 

koncept na dvě různá průmyslová odvětví. 

Uplatnění nástrojů štíhlé výroby v metalurgickém průmyslu je realistické, je však důležité 

myslet také na charakter metalurgické výroby. Pokud se jedná o velké metalurgické firmy, je 

možnost realizace technických či technologických změn velmi omezená. Proto je snadnější 

využívat nástroje, které se týkají inovací a údržby strojů. Ty ke své implementaci nepotřebují 

tak zásadní změny jako mnohé jiné nástroje. 

 

 Uplatnění štíhlé výroby v ArcelorMittal a. s. 6.2

V únoru roku 2016 byl proveden průzkum na pěti provozech a závodech společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a. s., na kterých již byla zavedena štíhlá výroba. Průzkum byl proveden 

pomocí sestaveného dotazníku, na který odpovídali vedoucí jednotlivých provozů. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je společnost, která se zabývá především výrobou a 

zpracováním surového železa a oceli a metalurgickou druhovýrobou. Své výrobky vyváží do 

více než 40 zemí světa. [29] 

Na obrázku 6.1 je znázorněná část organizační struktury společnosti. Analyzované 

provozy a závody jsou barevně zvýrazněny. 

 

Obrázek 6.1 Část organizační struktury ArcelorMittal Ostrava a.s. [36] 
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Analyzované provozy se od sebe liší nejen druhem výroby, ale také počtem zaměstnanců, 

délkou fungování provozu ve společnosti či tím, jak dlouho je zde zavedena štíhlá výroba. 

Analýza byla zaměřena především na sedm druhů plýtvání před a po zavedení štíhlé 

výroby, a na metody, které byly nebo se plánují do výroby zavést. Do analýzy byly zahrnuty 

všechny metody z kapitoly 4. 

Dotazník, na který vybraný pracovník daného provozu odpovídal, je součástí přílohy 1. 

 

6.2.1 Válcovna P1500 

Výroba válcovny P1500, viz obrázek 6.2, je zaměřena na výrobu konstrukčních a 

mikrolegovaných ocelí a je jediným z analyzovaných provozů, který se zabývá druhovýrobou. 

V ArcelorMittal Ostrava a. s. funguje tato válcovna teprve 16 let a štíhlá výroba se dotýká 

všech 100 zaměstnanců. 

Před zavedením štíhlosti do výroby před šesti lety se provoz potýkal se ztrátami z důvodu 

zbytečné dopravy nebo pohybu a vad při výrobě. Díky štíhlé výrobě se všechny tyto ztráty 

podařilo částečně či úplně eliminovat. I přes veškerou snahu společnosti jsou však ztráty, 

které se díky charakteristice výroby odstranit nedají. V případě Válcovny P1500 jsou těmito 

ztrátami čekání a nadbytečné zásoby. Důvodem těchto ztrát je důležitost koordinace 

s prvovýrobou, zvláště v době, kdy se také tam zavádí štíhlá výroba. 

Zavedení štíhlé výroby trvalo skoro dva roky a bylo k tomu využito metod 5S, Just in 

time, TPM, SMED, 5Why, analýzy stromů poruchových stavů a toku jednoho kusu. O 

správném zavedení a provádění těchto metod byli všichni zaměstnanci provozu řádně 

proškolení a každý měsíc se provádí kontrola dodržování zavedených standardů mistrem, 

vedoucím provozu či ředitelem závodu. 

Rychlost výroby se tak zvýšila o 21 % - 40 %, a o stejná procenta se snížily také náklady 

na výrobu. 

Do budoucna se plánuje zavést také metoda kanban, která může značně vylepšit celý 

výrobní proces Válcovny P1500. 
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Obrázek 6.2 Válcovna P1500 [37] 

 

 V tabulce č. 1 jsou zobrazeny druhy ztrát, se kterými se provoz potýkal. 

 

 Tabulka č. 1: Druhy ztrát na provoze Válcovna P1500 

Druhy ztrát 

Ztráty 

vznikající před 

zavedením 
redukované neodstranitelné 

Nadvýroba    

Čekání X  X 

Zbytečná doprava X X  

Nadměrné zpracovávání    

Nadbytečné zásoby X  X 

Zbytečné pohyby X X  

Vady X X  
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V tabulce č. 2 jsou zobrazeny druhy metod, které byly na provoze zavedeny. 

 

 Tabulka č. 2: Metody zavedené na provoze Válcovna P1500 

Druhy metod 
Metody 

zavedené plánované 

5S X  

3P   

Kanban  X 

Just in time X  

Jidoka   

TPM X  

Výrobní buňky   

Heijunka   

Poka-yoke   

Čas taktu   

SMED X  

5Why X  

Analýza stromů 

poruchových stavů 
X  

Tok jednoho kusu X  

 

6.2.2 Bramové odlévání oceli 

Dalším zkoumaným provozem bylo bramové odlévání oceli. Jedná se o prvovýrobu, kde 

odlévaná ocel tuhne do tvaru tzv. bram a čeká na konečné válcování. Provoz funguje již 25 

let, je zde zaměstnáno 80 pracovníků a štíhlá výroba se dotýká každého z nich. Stejně jako u 

válcovny, i zde převažuje práce automatizovaných zdrojů nad lidským činitelem. 

Štíhlá výroba je na tomto provoze zavedena již pět let. Ze ztrát, se kterými se potýkali 

před jejím zavedením (čekání, zbytečná doprava a pohyby, vady) se zaměstnancům podařilo 

částečně nebo úplně odstranit všechny čtyři ztráty. Ani tomuhle pracovišti se však nevyhnou 
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ztráty, které odstranit nelze. Jedná se o nadvýrobu, která nelze odstranit z důvodů používání 

starých tandemových pecí, a nadměrné zpracování, protože se při výrobě nedá dosáhnout 

zcela nulové poruchovosti. 

Provoz bramového odlévání oceli se na rozdíl od Válcovny P1500, pro které není důležitá 

identifikace zákazníka a určení hodnoty, zabývá dodržováním všech principů štíhlé výroby na 

100 %. 

Pro efektivní zavedení štíhlé výroby na tento provoze byly využity metody 5S, Just in 

time, TPM, 5Why a analýza stromů poruchových stavů. Zavedení do výroby trvalo dva roky a 

plánuje se také zavedení metody SMED. 

Stejně jako u předchozího provozu, také zde byli všichni pracovníci řádně proškoleni a 

jsou kontrolováni. Kontrola se provádí jednou měsíčně pilotem skupiny, mistrem, vedoucím 

provozu nebo ředitelem závodu. 

Zrychlení výroby po aplikaci štíhlosti se zvýšilo jen o maximálně 20 %, avšak náklady na 

výroby klesly o 21 % - 40 %. 

V tabulce č. 3 jsou zobrazeny druhy ztrát, se kterými se provoz potýkal. 

 

 Tabulka č. 3: Druhy ztrát na provoze Bramového odlévání oceli 

Druhy ztrát 

Ztráty 

vznikající před 

zavedením 
redukované neodstranitelné 

Nadvýroba X  X 

Čekání X X  

Zbytečná doprava X X  

Nadměrné zpracovávání X  X 

Nadbytečné zásoby    

Zbytečné pohyby X X  

Vady X X  

 

 



38 
 

V tabulce č. 4 jsou zobrazeny druhy metod, které byly na provoze zavedeny. 

 

 Tabulka č. 4: Metody zavedené na provoze Bramového odlévání oceli 

Druhy metod 
Metody 

zavedené plánované 

5S X  

3P   

Kanban   

Just in time X  

Jidoka   

TPM X  

Výrobní buňky   

Heijunka   

Poka-yoke   

Čas taktu   

SMED  X 

5Why X  

Analýza stromů 

poruchových stavů 
X  

Tok jednoho kusu   

 

6.2.3 Tandemové pece 

Tandemové pece, viz obrázek 6.3, se zabývají výrobou oceli a prací s tekutým kovem a ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. fungují již 64 let. Štíhlá výroba je zde zavedena 4 

roky. 

Před jejím zavedením se provoz potýkal se ztrátami způsobenými zbytečnými pohyby, ale 

ani přesto se štíhlá výroba nedotýká všech jeho zaměstnanců. 
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Také zde má starý typ ocelárny dopad na ztráty, které se nedají zcela odstranit. V tomto 

případě se jedná o ztráty způsobené nadvýrobou. K jejich snížení snad dopomůže výstavba 

nového provozu, kterou má společnost v plánu. 

Při zavedení výroby bylo využito jen metody 5S, avšak plánují se zavést také metody Just 

in time a 5Why. Zvýšení rychlosti výroby i snížení nákladů na výrobu se tak pohybuje do 20 

%. 

 

Obrázek 6.3 Tandemové pece [38] 

 

V tabulce č. 5 jsou zobrazeny druhy ztrát, se kterými se provoz potýkal. 

 

 Tabulka č. 5: Druhy ztrát na provoze Tandemových pecí 

Druhy ztrát 

Ztráty 

vznikající před 

zavedením 
redukované neodstranitelné 

Nadvýroba X  X 

Čekání    

Zbytečná doprava    

Nadměrné zpracovávání    

Nadbytečné zásoby    

Zbytečné pohyby X X  

Vady    
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V tabulce č. 6 jsou zobrazeny druhy metod, které byly na provoze zavedeny. 

 

 Tabulka č. 6: Metody zavedené na provoze Tandemových pecí 

Druhy metod 
Metody 

zavedené plánované 

5S X  

3P   

Kanban   

Just in time  X 

Jidoka   

TPM   

Výrobní buňky   

Heijunka   

Poka-yoke   

Čas taktu   

SMED   

5Why  X 

Analýza stromů 

poruchových stavů 
  

Tok jednoho kusu   

 

 

6.2.4 Vysoké pece 

Jediným analyzovaným závodem byly vysoké pece, které se zabývají výrobou surového 

železa. Vysoké pece fungují již 65 let, poslední tři roky je zde zavedena štíhlá výroba. 

Jedním z důvodů zavedení štíhlé výroby na tento závod byla alespoň částečná eliminace 

ztrát z důvodů nadbytečných zásob a zbytečných pohybů. Nadbytečné zásoby však z důvodů 

vzdálených dodavatelů a kolísání výroby oceli nešlo odstranit, ale jen snížit. 
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Při zavedení štíhlosti do výroby se nekladl velký důraz na principy štíhlé výroby, ale spíše 

na metody 5S a 5Why, které byly v závodě zavedeny. V budoucnosti se očekává také 

zavedení metod TPM a SMED. 

Kontroly zavedených standardů jsou prováděny jednou měsíčně mistrem nebo vedoucím 

provozu.  

Stejně jako u tandemových pecí, také zde se zvýšení rychlosti výroby i snížení nákladů na 

výrobu pohybuje do 20 %. 

V tabulce č. 7 jsou zobrazeny druhy ztrát, se kterými se závod potýkal. 

 

 Tabulka č. 7: Druhy ztrát na závodě Vysokých pecí 

Druhy ztrát 

Ztráty 

vznikající před 

zavedením 
redukované neodstranitelné 

Nadvýroba    

Čekání    

Zbytečná doprava    

Nadměrné zpracovávání    

Nadbytečné zásoby X X X 

Zbytečné pohyby X X  

Vady    
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V tabulce č. 8 jsou zobrazeny druhy metod, které byly na provoze zavedeny. 

 

 Tabulka č. 8: Metody zavedené na závodě Vysoké pece 

Druhy metod 
Metody 

zavedené plánované 

5S X  

3P   

Kanban   

Just in time   

Jidoka   

TPM  X 

Výrobní buňky   

Heijunka   

Poka-yoke   

Čas taktu   

SMED  X 

5Why X  

Analýza stromů 

poruchových stavů 
  

Tok jednoho kusu   

 

6.2.5 Aglomerace 

Posledním zkoumaným provozem byla aglomerace, která se zabývá výrobou aglomerátů. 

Tento provoz zde funguje již 64 let a pracuje na něm 280 zaměstnanců. Podíl lidské práce na 

výrobě je vyšší než podíl práce strojů. 

Před zavedením štíhlé výroby se aglomerace potýkala skoro se všemi typy ztrát – 

nadvýrobou, čekáním, zbytečnou dopravou nebo přemisťováním, nadbytečnými zásobami a 

zbytečnými pohyby. Nejvíce eliminovat se podařilo zbytečnou dopravu a zbytečné pohyby. 

Ostatní ztráty jsou z hlediska charakteristiky výroby neodstranitelné. 
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Při zavádění štíhlé výroby se aplikovala především metoda 5S, se kterou byli seznámení 

všichni zaměstnanci pracoviště. Plánují se zavést také metody Just in time, TPM, SMED a 

5Why. 

Také na tomto provoze se kontrola dodržování štíhlé výroby provádí jednou měsíčně, a to 

směrovým vedením nebo vedením závodu. 

Rychlost výroby se po zavedení štíhlosti zvýšila o 0 % - 20 %. Stejných hodnot dosáhlo 

také snížení nákladů na výrobu. 

V tabulce č. 8 jsou zobrazeny druhy ztrát, se kterými se závod potýkal. 

 

 Tabulka č. 8: Druhy ztrát na provoze Aglomerace 

Druhy ztrát 

Ztráty 

vznikající před 

zavedením 
redukované neodstranitelné 

Nadvýroba X  X 

Čekání X  X 

Zbytečná doprava X X  

Nadměrné zpracovávání    

Nadbytečné zásoby X  X 

Zbytečné pohyby X X  

Vady    
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V tabulce č. 10 jsou zobrazeny druhy metod, které byly na provoze zavedeny. 

 

 Tabulka č. 10: Metody zavedené na provoze Aglomerace 

Druhy metod 
Metody 

zavedené plánované 

5S X  

3P   

Kanban   

Just in time  X 

Jidoka   

TPM  X 

Výrobní buňky   

Heijunka   

Poka-yoke   

Čas taktu   

SMED  X 

5Why  X 

Analýza stromů 

poruchových stavů 
  

Tok jednoho kusu   

 

 Shrnutí 6.3

Také tento průzkum dokazuje, že při implementaci štíhlé výroby v metalurgickém 

průmyslu je značně omezeno zavedení všech metod do výroby a eliminace všech ztrát, a to i 

v tom případě, kdy by provozy byly vybaveny novými technologiemi, které usnadňují výrobu. 

Ztráty se dají snížit na nejmenší možnou hranici, ale ne úplně odstranit. 

Nejčastější zavedenou metodou bylo 5S, tedy uspořádání pracoviště, aby se zamezilo 

zbytečným pohybům. Tato metoda by měla být jednou z prvních při zavádění štíhlosti 
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v jakékoliv společnosti. Předchází se tak plýtváním z důvodu zbytečných pohybů, ale také vad 

výrobků způsobených neuklizeným pracovištěm. 

Další důležitou využívanou metodou byla metoda SMED, která je důležitá zvláště na 

provozech, kde podíl práce strojů na výrobě převládá nad lidským činitelem. Eliminují se tak 

zejména ztráty způsobené čekáním a nadbytečným pohybem. Na provozech, kde je velký 

podíl práce strojů by další klíčovou metodou měla být TPM, tedy pravidelná kontrola strojů, 

aby se zamezilo plýtváním z důvodů vadných výrobků. 

Všechny zkoumané provozy mají štíhlou výrobu zavedenu poměrně nově a postupným 

zaváděním nových metod, nákupem technologií a průběžným proškolováním zaměstnanců 

jistě dosáhnou ještě větších úspor než doposud. 

Přehledný seznam ztrát vznikajících na všech analyzovaných provozech nabízí tabulka č. 

11. V tabulce č. 12 jsou přehledně zobrazeny provozy a metody, které do výroby zavedli. 

 

Tabulka č. 11: Druhy ztrát vznikajících na provozech 

                Provoz 

 

Druhy ztrát    

Válcovna 

P1500 

Bramové 

odlévání 

oceli 

Tandemové 

pece 

Vysoké 

pece 
Aglomerace 

Nadvýroba  X X X X  X X 

Čekání X X X X   X X 

Zbytečná doprava 

nebo přemisťování 
X X X X   X X 

Nadměrné 

zpracovávání 
 X X    

Nadbytečné zásoby X X   X X X X X 

Zbytečné pohyby X X X X X X X X X X 

Vady X X X X    

 

X – Ztráty, které na pracovišti vznikaly před zavedením štíhlé výroby 

X – Ztráty, které se po zavedení štíhlé výroby povedlo redukovat 

X – Ztráty, které se díky charakteristice výroby nedají odstranit 
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Tabulka č. 12: Metody zavedené na provozech 

                   Provoz 

 

Metoda 

Válcovna 

P1500 

Bramové 

odlévání 

oceli 

Tandemové 

pece 

Vysoké 

pece 
Aglomerace 

5S X X X X X 

3P      

Kanban X     

Just in time X X X  X 

Jidoka      

TPM X X  X X 

Výrobní buňky      

Heijunka      

Poka-yoke      

Čas taktu      

SMED X X  X X 

5Why X X X X X 

Analýza stromů 

poruchových stavů 
X X    

Tok jednoho kusu X     

 

X – Metody štíhlé výroby, které byly do výroby zavedeny 

X – Metody štíhlé výroby, které se plánují do výroby zavést 
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7. ZÁVĚR 

Štíhlá výroba je filozofie, kterou firma, která chce být úspěšná, nemůže využít jen na 

určitou část svých aktivit. Úspěšné zavedení štíhlé výroby do procesů firmy znamená 

zavedení štíhlosti do kultury firmy a do podvědomí jejích zaměstnanců. Než firma úspěšně 

implementuje štíhlost do procesů, může to trvat i několik desítek let. 

Nezáleží na odvětví průmyslu či služeb, myšlenky štíhlosti se dají aplikovat kdekoliv. 

Mnohdy to však bude znamenat omezení aplikace některých nástrojů štíhlé výroby. Tento 

případ nastal také v metalurgickém průmyslu, jak bylo ukázáno výše. Většina nástrojů se ale 

však dá využít alespoň zčásti. 

Štíhlá výroba ale není jen o aplikaci jejích nástrojů a metod do výroby. Jde o to osvojit si 

její principy a zásady, které pomáhají ke zvýšení hodnoty pro zákazníka, ke snížení nákladů a 

k celkové spokojenosti zákazníků, zaměstnanců firmy i ostatních zainteresovaných stran. 

Přijmout tyto principy a naučit se je co nejefektivněji využívat, je možné ve všech odvětvích 

průmyslu i služeb. 
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9. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1/1 – 1/4:  Dotazník k analýze provozů společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.



Příloha 1/1 
 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Pracoviště: 

Datum provedení dotazníku: 

 

1. Pracoviště provádí: 

a) prvovýrobu 

b) druhovýrobu 

 

2. Kolik zaměstnanců na tomto pracovišti pracuje? A dotýká se štíhlá výroba všech? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jaké technologie jsou pro toto pracoviště nejdůležitější? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Jak dlouho již pracoviště v ArcelorMittal Ostrava a. s. funguje? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jaký je podíl práce strojů a lidského činitele na výrobě? 

a) Převažuje práce automatizovaných strojů. 

b) Převažuje lidská práce. 

c) Práce strojů a lidského činitele je na podobné úrovni. 

 

6. Jak dlouho je zde zavedena štíhlá výroba? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Jaké ztráty vznikaly před zavedením štíhlé výroby? 

a) nadvýroba 

b) čekání 

c) zbytečná doprava nebo přemisťování 

d) nadměrné zpracovávání 

e) nadbytečné zásoby 

f) zbytečné pohyby 
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g) vady 

 

8. Jaké ztráty se podařilo částečně nebo úplně odstranit zavedením štíhlé výroby? 

a) nadvýroba 

b) čekání 

c) zbytečná doprava nebo přemisťování 

d) nadměrné zpracovávání 

e) nadbytečné zásoby 

f) zbytečné pohyby 

g) vady 

 

9. Vyskytují se zde ztráty, které díky charakteristice výroby nelze odstranit? 

a) nadvýroba 

b) čekání 

c) zbytečná doprava nebo přemisťování 

d) nadměrné zpracovávání 

e) nadbytečné zásoby 

f) zbytečné pohyby 

g) vady 

 

10. Proč tyto vady nejdou odstranit? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Jaké principy štíhlé výroby byly na pracoviště zavedeny? 

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

a) Identifikace zákazníka a určení hodnoty. 

    

b) Identifikace a zmapování toku hodnot.  

 

c) Vytváření toku pomocí eliminace plýtvání.  

 

d) Reakce na požadavky zákazníka 

 

e) Usilování o preciznost 

 

12. Jaké metody štíhlé výroby byly na pracoviště zavedeny? 

a) 5S 
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b) 3P 

c) Kanban 

d) Just in time 

e) Jidoka 

f) TPM 

g) Výrobní buňky 

h) Heijunka 

i) Poka-yoke 

j) Čas taktu 

k) SMED 

l) 5Why 

m) Analýza stromů poruchových stavů 

n) Tok jednoho kusu 

 

13. Jak dlouho trvalo (trvá) jejich zavedení do výroby? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Jaké metody štíhlé výroby se teprve plánují do výroby zavést? 

a) 5S 

b) 3P 

c) Kanban 

d) Just in time 

e) Jidoka 

f) TPM 

g) Výrobní buňky 

h) Heijunka 

i) Poka-yoke 

j) Čas taktu 

k) SMED 

l) 5Why 

m) Analýza stromů poruchových stavů 

n) Tok jednoho kusu 

o) Neplánují se zavést další metody. 

 

 

 

15. Byli zaměstnanci daného pracoviště proškolení o správném zavedení a provádění 

štíhlé výroby? 

a) ano 
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b) ano, ale jen někteří 

c) ne 

 

16. Jak často se provádí kontrola dodržování zavedených opatření? 

a) jednou za měsíc 

b) jednou za čtvrt roku 

c) jednou za půl roku 

d) jednou za rok 

e) méně často 

 

17. Kdo provádí kontrolu? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

18. O kolik procent se zvýšila rychlost výroby po zavedení štíhlé výroby? 

a) 0 % - 20 % 

b) 21 % - 40 % 

c) 41 % - 60 % 

d) 61 % - 80 % 

e) 81 % - 100 % 

f) 100 % a více 

 

19. O kolik procent se snížily náklady na výrobu po zavedení štíhlé výroby? 

a) 0 % - 20 % 

b) 21 % - 40 % 

c) 41 % - 60 % 

d) 61 % - 80 % 

e) 81 – 100 % 

f) 100 % a více 

 

 

 

 

 


