
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

Abstrakt:  Strategie Kaizen je stěžejním slovem japonského managementu. Podle 

mnohých stojí za fenomenálním japonským hospodářským úspěchem a je prvkem, který 

japonským firmám přináší „trvalou“ konkurenční výhodu. Ve své podstatě znamená 

Kaizen zdokonalování, neustálé zlepšování v osobním, domácím a pracovním životě. 

Kaizen realizuje drobná zlepšení prostřednictvím malých a nenákladných kroků. Schéma 

neustálého zlepšování pomocí drobných kroků je v podstatě protikladem ke zlepšením 

realizovaným prostřednictvím velkých investic a nákladných projektů. Cílem práce je 

identifikovat možné využití filosofie Kaizen, ale také definovat hlavní přednosti a 

problémy při implementaci.  

Klí čová slova: inovace, zlepšení, hospodárnost, úspora, plýtvání  

 

Abstract:  Kaizen strategy is a pivotal word of Japanese management. According to many 

people, it is the cause of the phenomenal Japanese economic success and it is the one 

element which gives the Japanese companies „ permanent“ competitive advantage. In its 

essence, Kaizen means improvement.  It means continuous improvement in personal, 

home, and professional life. Kaizen brings tiny improvements by means of small and low-

cost steps. The continuous improvement scheme using small steps is contrariety to 

improvements realized by big investments and expensive projects. The objective of the 

Thesis is to identify the possible uses of Kaizen philosophy but also to define its main 

advantages and problems during its implementation.   

Key words: innovation, improvements, economy, saving, wasting 
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1. ÚVOD 

Díky rychlým a nepředvídatelným změnám na světových i lokálních trzích, silné 

konkurenci a velké převaze nabídky nad poptávkou ve většině průmyslových oborů, 

nastala situace, kdy být v podnikání úspěšným je stále náročnější. Ekonomicky úspěšné 

jsou dnes jen firmy, které dokážou maximálně uspokojovat vysoce individuální potřeby 

zákazníků. [4] 

Mimo samotné kvality nabízených produktů, je kladen důraz na komplexnost služeb 

nabízených zákazníkům. Zákazník vyžaduje vysoce kvalitní produkt v požadovaném 

množství, na požadovaném místě, v požadovaném čase s odpovídající úrovní služeb. [2] 

Všechny tyto požadavky mají jedno společné a tím je maximální bezchybné ovládání 

procesů a činností ve všech oblastech podniku. Je zřejmé, že je třeba neustále zlepšovat, 

jak výstup, tak i vnitřní dění v podniku. Jednou z možných cest, jak toho lze dosáhnout, je 

implementace japonské filosofie neustálého zlepšování – Kaizen. 

Má-li podnik obstát v prostředí hyperkunkurence, při neustále se zvyšujících cenách všech 

vstupních surovin a řadě globalizačních vlivů, je nutné klást velký důraz na řízení a rozvoj 

inovací. Jak se již přesvědčila řada českých firem, není možné jít jen cestou nákladových 

strategií. Pouze izolované snižování nákladů není cesta, po které by firma mohla dojít 

k dlouhodobé ekonomické stabilitě.     

Zajímavou alternativu právě k nákladových strategiím je filosofie Kaizen, jejímž 

duchovním otcem je Masaaki Imai. Podle Imaie stojí právě Kaizen za japonským 

hospodářským úspěchem. Ve své podstatě znamená Kaizen zdokonalování. Neustálé 

zlepšování v osobním, domácím a pracovním životě. [3] Pokud se podíváme na aplikaci 

Kaizenu na pracovišti, stěžejní myšlenkou filosofie je to, že se týká všech zaměstnanců – 

od nejvyššího managementu po řadové dělníky. V obecné rovině lze chápat Kaizen také 

jako zcela otevřený systém, který neustále absorbuje všechny pozitivní stimuly, které 

mohou sloužit pro další rozvoj podniku. Jedná se o filosofii, která usiluje o kontinuální 

zlepšování lidí, procesů a všech činností firmy. Přestože tato filosofie může 

v dlouhodobém horizontu budovat konkurenceschopnost firmy, její implementace není 

podmíněna prakticky žádnými náklady. Její esence spočívá v drobných, ale neustálých 

zlepšeních a lze ji chápat jako přesný protiklad k procesům reengineringu, jenž je postaven 

na masivních investicích. Význam procesů neustálého zlepšování je o to větší, že současná 

celosvětová ekonomická krize nepřeje řešením vyžadující velké investice. Přestože má 

filosofie Kaizen kořeny v Japonsku, jsou její principy využívány již řadu let po celém 
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světě. V České republice byly rozšířeny také prostřednictví velkých nadnárodních 

společností (Siemens, ThyssenKrupp a další), jenž mají zde své zastoupení. Cílem práce je 

poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku. Dalším úkolem je rozebrat možná 

omezení a výhody při aplikaci principů v České republice. V neposlední řadě se pak také 

zamyslet nad významem inovací a neustálého zlepšování v současných ekonomických 

podmínkách. Práce by měla identifikovat dostupné zkušenosti s aplikací filosofie Kaizen, 

jenž je možné nalézt v tuzemské i zahraniční literatuře a zároveň zohlednit osobní 

zkušenosti a názory.   

 

„Jestliže jste někoho neviděli tři dny, dobře se na něj podívejte jakou prošel změnou.“ 
                                                                                              JAPONSKÉ PŘÍSLOVÍ 
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2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOU ČASNÉHO PROSTŘEDÍ   

Žijeme v době, která je silně nepřehledná. Výroba, obchod, doprava a informační 

technologie propojily svět. V mnohem větší míře si stále uvědomujeme, že svět je malý. 

Na světových i domácích trzích existuje díky globalizaci silná konkurence. Ve většině 

průmyslových oborů převažuje nabídka na poptávkou až v poměru 20:1 [5].  

Stále více podniků operuje ve světovém měřítku, zkoumají, vyrábějí, prodávají 

v celosvětové síti. Společnosti využívají pro dosažení svých cílů mnohé konkurenční 

výhody, vyplývající z rozdílné geopolitické, ekonomické a sociální situace v daném 

státě.[4] 

Situace na trhu hlavních odvětví, jako jsou informační technologie, automobilový, 

elektrotechnický a strojírenský průmysl se velice rychle mění. Je mnoho firem, které se 

pokoušejí získat podíl na těchto trzích, ale taky řada těch, které neslavně odcházejí ve 

formě likvidace, akvizice či fůze se silnějším partnerem a nemusí je zachránit ani slavná 

historie a značka s tradicí -  jak se to stalo i u některých nejrenomovanější automobilových 

značek. Věhlasná automobilka Chrysler se ocitla ve velkých existenčních problémech, její 

finanční ztráty byly obrovské. Xerox dlouho požíval téměř nedotknutelné postavení, až jej 

zakrátko vytlačil Canon tím, že vyrazil svému konkurentovi z rukou jeho hlavní 

konkurenční výhodu vynikajícího servisu. Začal jednoduše dodávat kopírky se zvýšenou 

spolehlivostí, které servis už tolik nepotřebovaly. IBM naprosto neodhadla vývoj na trhu 

osobních počítačů a stěží odolává tlaku dynamicky se vyvíjejících konkurentům. 

Westinghouse, symbol amerického strojírenství, nevydržel a musel se spojit s německým 

gigantem Siemens. Naopak naprosto neznámý italský Benetton se stal světově proslulým 

podnikem módního zboží. B. Gates se pustil do neobvyklého softwarového podnikání a 

nyní patří mezi nejbohatší lidi planety. Finská Nokia proráží do světa a stává se lídrem 

v komunikačních technologií.[6] Výčet těchto několika zajímavých informací jen ilustruje, 

v jak dynamickém a turbulentním prostředí se nachází současný svět a tržní prostředí. 

Měnící se tržní prostředí přirozeně odráží společenské změny odehrávající se ve světě. 

Zákazník a jeho potřeby se zásadním způsobem mění. Dobře je to vidět na tom, jaká 

odvětví zažívají v posledních letech největší rozvoj. Jde o oblasti informačních technologií, 

zábavy a cestování. Charakter potřeb v těchto odvětvích nám demonstruje, jak se vyvíjejí 

potřeby zákazníků. Potřeba jako stav nedostatku se stává stále více komplexnější. Již 

dávno není uspokojení potřeby jen otázkou jednoho atributu. Při koupi mobilního telefonu 

očekává zákazník nejen možnost komfortní komunikace, ale také to, že si zároveň kupuje 
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kvalitní fotoaparát, digitální záznamník, diář, přehrávač hudby a filmů. V dnešním světě je 

stále více patrné, že naplňování potřeb již dávno přestalo být snahou o uspokojení dílčích 

izolovaných pocitů nedostatku, ale stává se složitějším systém s velkým množstvím vazeb 

a vztahů. Pro výrobce je a bude stále náročnější tyto potřeby uspokojovat. U zákazníků lze 

naproti tomu mluvit o neúplném a časově omezeném naplnění pocitů nedostatku. Právě 

vzhledem k obrovské komplexnosti a provázanosti potřeb, může mít spotřebitel pocit, že i 

při zakoupení nejlepšího produktu v dané kategorii vždy o něco přichází. Dalším aspektem 

je časové hledisko. Morální životnost současných produktů například na poli informačních 

a komunikačních technologií se počítá ne v týdnech, ale v měsících.  

Výrobek musí nejen uspokojovat náročné a komplexní potřeby zákazníka, ale musí 

zároveň ručit za bezpečnost, vyhovovat požadavkům na ochranu životního prostředí a také 

celé řadě dalších požadavků jako dobrý servis, vysoká životnost, shoda s legislativou dané 

země. K uspokojení zákazníka proto musí být výrobek nebo služba maximálně užitečná a 

splňovat specifické i očekávané požadavky. Firma, která je blíže k zákazníkovi jeho 

očekáváním, je blíže k obchodu.  

Navíc je ku prospěchu zákazníka i výrobce, aby daný výrobek byl vyroben co 

nejhospodárněji při vytvoření přiměřeného zisku, dodán včas, před příchodem konkurence 

nebo nalezení substitutu vedoucího ke zmaření obchodu. [3] 

Trh který nás dnes obklopuje, lze jednoznačně definovat jako trh jakosti. Aby se firma 

mohla vůbec podílet na konkurenčním zápolení je nutné, aby ve všech důležitých 

aspektech plnila požadavky na jakost. 

Cílem nové éry je vytvořit výrobky, které se budou prodávat, uspokojovat zákazníky a to 

vše v rostoucí celosvětové konkurenci, při tvorbě přiměřeného zisku pro podnik i 

společnost. Má-li podnik obstát musí se zaměřit na tři relevantní skutečnosti, které 

v maximální míře rozhodnou o jeho úspěšnosti: jakost, zlepšování (inovace), náklady (viz 

obrázek č.1). V obecné rovině lze chápat jakost a náklady jako podmnožinu inovací a 

neustálého zlepšování. Inovace a zlepšování pak v konečné důsledku výrazným způsobem 

ovlivňují výši výrobních nákladů, které se mohou stát jedním z pilířů potencionální 

konkurenční výhody.   
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Obr.1. Tři aspekty úspěchu současného podniku [3] 

 

2.1 POŽADAVKY NA VÝROBKY 

Super konkurenční prostředí klade na všechny výrobce velké požadavky. Samotná kvalita 

výrobku je v chápání dnešních zákazníků považována za samozřejmost. Shigeru Mizuno, 

jako jeden z duchovních otců procesů zlepšování kvality, pak chápe rozpracované 

požadavky na výrobek nebo službu v následujících bodech [5]: 

 

� vynikající kvalita  

Zda výrobek je či není považován za kvalitní závisí na konečném efektu u zákazníka. Zda 

jej uspokojuje, splňuje jeho požadavky a vykonává funkce, pro které byl koncipován.  

� rozumná cena 

Kromě technických charakteristik zákazník očekává rozumnou cenu výrobku (ta také 

závisí na koupěschopnosti obyvatelstva) a nemá tedy smysl pokoušet se o dosažení jakosti 

výrobku bez ohledu na jeho cenu. 

� hospodárnost  

Zákazník vyhledává hospodárnost, minimální energetickou náročnost, minimální 

pravděpodobnost výskytu poruch, minimální náklady na údržbu, bezpečnost a všestranné 

použití.  

� trvanlivost  

Zákazník očekává, že výrobek bude vyroben z trvanlivých materiálů a bude vzdorovat 

stárnutí. Opotřebení, uvolnění součástí a koroze vedou k problémům, které si nikdo 

nepřeje.  

 

Zlepšení a 
inovace Jakost 

Náklady 
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� bezpečnost  

Stejně tak se očekává, že výrobek bude při používání bezpečný a nebude zdrojem 

potenciálního nebezpečí a ohrožení života. Mezi výrobky, kterých se tyto problémy týkají, 

patří automobily (emise výfukových plynů), ledničky (freon) a další.  

� snadné používání  

Všeobecně se má za to, že průměrný zákazník by měl být schopen používat zakoupený 

výrobek, aniž by k tomu potřeboval zvláštní průpravu. Spotřebitel očekává, že bude 

schopen výrobek používat ihned, průběžně bez problémů a předpokládá také, že existuje 

určité varování ještě před tím než nastanou problémy.  

� jednoduchost výroby 

Ta je těsně spjata s výrobními náklady. Výrobek musí být vyroben z materiálů, které jsou 

pohotově k dispozici, snadno se skladují, vyžadují minimální počet výrobních operací.  

� snadná likvidace 

V moderní společnosti s hustým zalidněním je možné nepoužitelný výrobek odložit, 

kdekoliv se člověku zachce. Nežádoucí odpad však může obtěžovat a být škodlivý. 

Náklady na likvidaci jsou nutně faktorem, který musí být zvažován již při navrhování 

každého výrobku. 

� převaha nad konkurencí 

Výrobek musí být lepší jak co do funkčnosti, tak co do vnějšího vzhledu, spolehlivosti, 

hospodárnosti a ceny než jiné výrobky téhož druhu.  

� zvláštnost a originalita  

U mnoha zboží, jako příklad mohou posloužit vázanky, je spotřebitel rád, když nikdo jiný 

nemá přesně stejný výrobek. Neplatí to však jen pro módní oblečení, ale lze vysledovat 

tento trend i v tak velkosériové výrobě jako je automobilový průmysl, kde se výrobci snaží 

uspokojit potřeby jednotlivých zákazníků technickým vybavením automobilů a obzvláště 

volitelným interiérem. [5] 

Současná světová ekonomická krize stejně jako silně turbulentní tržní prostředí ovlivňující 

poslední dekádu, mění a transformuje podniky po celém světě. V těchto podmínkách se 

podaří prosadit na trhu pouze při značném důrazu na vysokou jakost, inovační úroveň, 

cenu, dodací lhůty a prvotřídní služby. 

Současný trh lze především označit za dynamický a globální. Dříve dostačující snaha 

dlouhodobě sledovat a extrapolovat rozvoj trhů se zhroutila v důsledku rychlých a 

nepředvídatelných změn. Proto světové firmy hledají nové nekonvenční strategie, nové 

trhy a vyvíjejí netradiční výrobky. Snaží se dosahovat pružnosti a reakce-schopnosti při 
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vývoji, výrobě a poskytování výrobků a komplexních služeb při nízkých nákladech a 

vysoké jakosti. [3] 

 

Podíváme-li se na hlavní aspekty tržního uplatnění výrobku v průběhu posledních čtyř 

dekád (obrázek č.2) vidíme, že zásadním způsobem se zkrátil životní cyklus výrobků. 

V současné době má valná většina věci které nás obklopují ryze spotřební charakter. Toto 

sebou logicky přináší velký tlak na šíři nabízeného sortimentu, stejně jako na komplexnost 

a maximální užitnou hodnotu každého produktu.  

 

 

 

 

 

 
 

                      a ) sortiment výrobků (osa y)                    b ) životní cyklus výrobků (osa y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  c ) komplexnost výrobků (osa y)                        d ) dodací termíny (osa y) 

 
Obr. 2  Vliv změn obchodního okolí na činnost podniku [5]  

 

    1970       1980         1990          2000       1970       1980         1990          2000   

    1970       1980         1990          2000       1970       1980         1990          2000   
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3. KAIZEN – NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ PROCES Ů       

Strategie Kaizen je stěžejním slovem japonského managementu. Podle mnohých stojí za 

fenomenálním japonským hospodářským úspěchem a je prvkem, který japonským firmám 

přináší „trvalou“ konkurenční výhodu. Masaaki Imaie - duchovní otec filosofie Kaizen, 

chápe neustálé zlepšování jako jedinou cestou k úspěchu.  

Kaizen znamená kontinuální zlepšování v osobním, domácím, společenském a pracovním 

životě. Při aplikaci na pracovišti Kaizen znamená kontinuální zlepšování postihující 

každého - od manažerů po řadové zaměstnance. [2] 

Hlavním mottem je neustále zlepšovat i věci, které na první pohled zlepšení nepotřebují. 

Pokud to firma neudělá předstihne ji konkurence, která si toto uvědomuje. Zlepšení je v 

intencích Kaizenu vnímáno jako neustálý proces, stávající se z drobných kroků. V každé 

oblasti, na každém úseku, lze neustále hledat a provádět drobné změny, které povedou ke 

zlepšení současného stavu. Hlavním motorem strategie Kaizen je tedy snaha dělat věci 

lépe. Samotné slovo Kaizen se skládá ze dvou částí, jak ukazuje obrázek č.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Obr.3 Význam slova Kaizen v japonštině 

 

Sekvence malých, ale neustálých zlepšení je tedy vtělena i do samotného slova Kaizen. 

Schéma neustálého zlepšování pomocí drobných kroků je v podstatě protikladem ke 

zlepšením realizovaným prostřednictvím velkých investic a nákladných projektů. Tyto 

procesy, které jsou formulovány ve filosofii tzv. reengineeringu, jsou typické pro 

„západní“ pojetí zlepšování. [4] 

 

KAI    

změna 

ZEN 

dobře 

KAIZEN 
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Klíčovou výhodou pak bezesporu zůstává to, že zavedení filosofie Kaizen nevyžaduje 

žádné nákladné a speciální techniky nebo technologie, ale vychází z aplikace několika 

jednoduchých metod, jenž jsou i v České republice používány dlouhou dobu. Jde o  

následující techniky: orientace na zákazníky, absolutní kontrola kvality, automatizace 

procesů, kroužky kontroly kvality, systém zlepšovacích návrhů, disciplína na pracovišti, 

Just – in – Time, hnutí nulových vad, vývoj nových produktů, tvůrčí týmová práce. [2] 

Kaizen lze tedy chápat jako zastřešující pojem pro již zmíněné manažerské praktiky. 

Většina těchto technik byla převzata „západními“ podniky právě z Japonska. Často však 

docházelo k tomu, že vedení podniku očekávalo od zavedení jedné nebo více z těchto 

technik výsledky, které se posléze nedostavily. Špatné pochopení filosofie Kaizen pak 

mělo za následek to, že se firmy snažily pouze prostřednictvím jednorázové inovace, 

dosáhnout radikálních zlepšení. Princip filosofie Kaizen však spočívá v neustálém 

každodenním zlepšování. Jde o proces, který nemá nikdy konec a má za cíl budovat 

„trvalou“ konkurenční výhodu. Esence Kaizenu tedy logicky spočívá v práci s lidmi. 

Systém učí zaměstnance přemýšlet v intencích nejlepší jakosti. Každý zaměstnance se 

snaží a je motivován vykonávat svou práci co nejlépe a totéž očekává od svých kolegů, 

kteří pracují ve výrobní procesu. Každý si musí uvědomit, že výsledky jeho práce jsou 

závislé na pracovníkovi vykonávajícím předcházející operaci. Systém Kaizen vyžaduje 

maximální informovanost, spolupráci a komunikaci mezi zaměstnanci. V Japonsku, kde je 

slovo Kaizen citováno v nejrůznějších souvislostech (ekonomika, sport, politika, atd.) je v 

myšlení lidí hluboce zakořeněn způsob myšlení orientovaný na neustále zlepšování. Pro 

pracovníky je také typické, že cítí vysokou odpovědnost za jimi vykonávanou práci. 

Hlavní otázkou Kaizenu je rozlišení toho, co přináší pro podnik hodnotu a co představuje 

plýtvání. Věci, které nepřinášejí podniku pozitivní efekt, znamenají nebo v budoucnu 

mohou znamenat potenciální „zdroj“ plýtvání. Masaaki Imai definuje tři základní zdroje 

plýtvání a uvádí je pod názvy Muda, Mura, Muri (obrázek č.4).  
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Obr. 4 Zdroje plýtvání [3] 

 

Pokud jde  o samotné příčiny plýtvání, můžeme je rozdělit do sedmi základních kategorií. 

Patří sem: nadprodukce, nepotřebné procesy, nepotřebné pohyby zaměstnanců, výroba 

chybných dílů, doprava, vysoké zásoby, čekání a prostoje. Jednotlivé sub příčiny ukazuje 

tabulka č.1.  

 
NADPRODUKCE NEPOTŘEBNÉ 

PROCESY 
NEPOTŘEBNÉ POHYBY 

ZAM ĚSTNANCŮ 
ztráty, špatná kvalita, 
nepřehlednost, zakrývání 
problémů 

špatná konstrukce, 
nadbytečné zpracování,  
chod strojů naprázdno 

špatně organizované    
pracoviště, špatně 
organizované procesy 

VÝROBA CHYBNÝCH 
DÍL Ů 

DOPRAVA VYSOKÉ ZÁSOBY 

dodatečná kontrola, místo 
pro opravy, následné práce 
 

špatné rozmístění pracovišť,  
špatné zajištění materiálu,  
mezisklady 

ztráty,  špatná kvalita, 
nepřehlednost, zakrývání 
problémů 

 ČEKÁNÍ  
 
 
 

pozorování stroje, čekání na 
materiál, výpadek stroje,  
čekání na odzkoušení 

 

 
Tab. 1 Základní druhy plýtvání [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDROJE PLÝTVÁNÍ 

MUDA  
 
- ztráta 

- neužitečnost 

- nadbytečnost  

MURA  
 
- nepravidelný 

- nestejný 

- vychylující se 

MURI  
 

- nepřiměřený 

- napnutý 

- přetížený 
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4. KAIZEN A INOVACE 

Proces zlepšování lze ve zjednodušené podobě chápat ve dvou rovinách. V prvém případě 

je zlepšování izolovaná skoková změna stavu. Toto je typické pro evropské chápání změn. 

Jednorázová, zásadní, dramatická a především často velmi nákladná změna (nákup nové 

technologie, strojního vybavení, zavádění nových technik řízení). Zlepšení v tomto pojetí 

lze nazývat inovací. Inovace jsou dramatické, poutají na sebe velkou pozornost a jak již 

bylo řečeno jsou značně nákladné. Inovace probíhají v krátkém časovém úseku a jsou ve 

své podstatě jednorázovým jevem.  

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

úsecích.[2] Inovace se zaměřuje především na oblasti nových technologií, zařízení, 

zavádění nejmodernějších trendů v řízení. Vždy se tedy jedná o strategii, která je jednak 

značně náročná finančně, ale také přináší řadu problému organizačních. V systému 

založeném na inovacích se na jejich realizaci podílí úzký okruh pracovníků. Což samo o 

sobě může přinášet komplikace v komunikaci a poté není řada problémů řešena. Proces ve 

kterém jsou realizovány spíše individuální myšlenky také nepodporuje týmovou práci.  

Změny v pojetí filosofie Kaizen jsou přesným opakem inovací. Nesnaží se o radikální a 

okamžité změny. Výsledky nejsou okamžitě viditelné, ale jedná se o proces, který je 

kontinuální. Hlavní pozornost je zaměřena na zaměstnance, jejichž prostřednictvím podnik 

neustále zefektivňuje své systémy a zvyšuje svou výkonnost. Změny jsou ovšem 

realizovány v drobných, ale neustále se opakujících krocích. Hlavní rozdíly mezi 

Kaizenem a inovacemi ukazuje tabulka č.2. 

 KAIZEN INOVACE 

Průběh změn Postupné, nedramatické Zásadní, okamžité 

Nákladovost Minimální náklady Obrovské investice 

Účast pracovníků Všichni Pár vyvolených 

Hlavní orientace Lidé Technologie 

Komunikace Masivní Jen v rámci stupně řízení 

Změna Zdokonalování Bořit staré, stavět nové 

Systém Týmová práce Individualizmus 

Konkurence V Japonsku firmy soutěží v tom, kdo 

má lepší Kaizen 

Zisk, Zisk, Zisk 

 

Tab. 2 Inovace vs Kaizen [3] 
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Rozdíl mezi oběma pojmy lze také ukázat na příkladu schodiště a nakloněné roviny, viz 

obrázek č.5. U inovace lze vzhledem k výše zmíněným skutečnostem předpokládat změny 

ve skocích. Skutečný průběh inovace je ovšem ovlivněn tím, že každým okamžikem 

dochází k neustále devalvaci každého systému. Dojde-li k náhlé a dramatické změně, která 

okamžitě změní současný stav, je nutné pokračovat v práci na neustálém zlepšování 

současného stavu. V opačném případě jinak dochází k úpadku. Další nárůst sebou přináší 

opět až další skokové zlepšení. Bohužel v systémech spoléhajících pouze na inovace, chybí 

potřebný vnitřní motor neustálého zlepšování, který by byl schopen udržet a zlepšit 

současný „status quo“. [2]  

Zatímco inovace jsou ze svého principu jednorázová záležitost, jejichž výsledky jsou 

devalvovány vlivem silné konkurence, úpadku současných standardů, představuje Kaizen 

neustále probíhající úsilí, jehož účinky jsou kumulativní. [1]  

Kaizen již ze své podstaty zajišťuje kontinuální a dlouhodobý vzestup. Také proto lze 

považovat současný stav zlepšení vždy za dočasný, neboť se jedná pouze o odrazový 

můstek k dalším hodnotám.  

Z tohoto důvodu je například práce kroužků kvality nikdy nekončící, jelikož po vyřešení 

jednoho problému se okamžitě pracuje na dalším. Kapitálové investice, jenž jsou 

nezbytností při skokovém zdokonalování, jsou v principech Kaizen nahrazovány 

investicemi do lidí. Tyto hodnoty založené na investici času a úsilí nemohou ve své 

podstatě nikdy erodovat, ale naopak přinášejí spolu s tvořivým myšlením pracovníků 

synergický efekt.    



 14 

 
Obr. 5 Průběh inovace a Kaizenu [2] 
 
Zásadní problém je vidět v tom, že „západní“ manažeři jsou orientováni především na 

výsledek. Díky tomu vytvářejí na své podřízené tlak, kdy není důležitá cesta k výsledku, 

ale výsledek sám. Proto v „západních“ společnostech převažuje pouze přístup zaměřený na 

inovace. Přirozeně nelze říci, že Japonské společnosti nedbají na inovace, ale vedení těchto 

společností realizuje Kaizen i v případě, že zavádí inovace.    

Jako nejlepší se pak jeví cesta, která využívá obou filosofií. Inovace zajišťují nezbytný 

dynamický růst a Kaizen brání ztrátě dosažené úrovně vlivem konkurence, nových 

standardů apod.  V této kombinaci bude Kaizen motorem, který umožní udržení a zlepšení 

současného stavu, který nastává po skokovém zlepšení.[3]  

Obě komponenty zlepšování tedy Kaizen a inovace jsou využívány na kterémkoliv stupni 

výrobního řetězce. Lze ovšem konstatovat, že inovace je ze své podstaty vhodnější 

používat ve stádiu výzkumu a vývoje a Kaizen orientovat na oblasti výroby, marketingu a 

prodeje.  

 

 

 

Zlepšení 

Čas 

Inovace 

Kaizen 
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Obr. 6  Kaizen a inovace ve výrobním procesu [6] 
 

5. POKA - YOKE 

Poka - Yoke je jedna ze zajímavých technik, jejíž filosofie přímo vychází z principů 

Kaizenu. Poka - Yoke je nízko nákladové, vysoce spolehlivé zařízení používané v systému 

Toyoty, které zastaví proces a preventivně chrání výrobu před zmetky nebo také procesní 

postup, který umožňuje vykonat činnost pouze jediným možným stylem.Tím se přímo v 

procesu vyloučí možnost vykonat něco špatně.[3] 

Jak ukazují analýzy dopravních nehod či leteckých neštěstí, je člověk značně 

nespolehlivým prvkem jakéhokoliv systému. Jen velmi málo havárií a nehod je způsobeno 

vysloveně technickými příčinami a i v řadě „technických“ příčin hraje určitou roli lidský 

faktor. Často ve scénáři technického nehodového děje sehraje určitou roli i nepozornost, 

zanedbání kontroly a podobně. Lidský faktor lze tedy považovat za jeden 

INOVACE 
 
 

VÝZKUM  
 
 

VÝVOJ  
 
 

KONSTRUKCE 
 
 

TECHNOLOGIE 

KAIZEN 
 

VÝROBA 
 
 

 
 
 

PRODEJ 
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z nejvýznamnějších, které ovlivňují spolehlivost podnikových procesů. Proto je nutné se 

lidskému faktoru v těchto procesech maximálně věnovat. 

V prvé řadě je nezbytné analyzovat možná selhání lidského činitele a mechanismy jejich 

vzniku a poté přijmout příslušná opatření. K analýze možných selhání lidského činitele je 

možné využít známých metod jako je FMEA, FTA, Ishikawovy diagramy a další. [2] 

 

Následná opatření lze rozdělit do těchto tří oblastí: 

 

- školení pracovníků a zvyšování odbornosti zaměstnanců 

- motivace zaměstnanců 

- cílené odstraňování možností vzniku selhání [3] 

 

Školení zaměstnanců i budování jejich loajality a motivace věnují již i firmy v České 

republice významné úsilí (přestože zdaleka neinvestují do rozvoje lidského potenciálu to 

co zahraniční firmy). Významným aspektem, který je stále značně opomíjen, je pak třetí 

uvedená oblast – cílené odstraňování možnosti vzniku selhání.  

K cílenému odstraňování možností vzniku selhání pracovníků můžeme využít japonskou 

metodu Poka-Yoke. Autorem této metody je výrobní inženýr automobilky Toyota Shingeo 

Shingo. Metodu navrhl jako součást svého systému nulových vad (Zero Quality Control 

System). [6] 

Název metody můžeme snadno přeložit, pokud identifikujeme odděleně význam slov ze 

kterých skládá: 

                                        ポポポポ カカカカ    „Poka“ = „chyby z nepozornosti“ 

                                  ヨヨヨヨ ケケケケ    „Yoke“ = „předcházet“  

Aplikace této metody znamená učinit proces odolný vůči náhodným neúmyslným chybám 

pracovníků (opomenutí, záměna dílů, nepochopení správného postupu) – anglicky často 

nazýváno „mistake proofing“ nebo „fool proofing“. Poka-Yoke využívá k zabránění 

výskytu chyb různých organizačních opatření a jednoduchých technických systémů. 

Metoda Poka-Yoke byla v Japonsku úspěšně využita při zlepšování nejen výrobních 

procesů (typicky zejména montážních), ale i procesů administrativních a obslužných.  
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Metodu lze chápat ve dvou rovinách: 

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

 2) Navržení procesu tak, aby když chybě předem zabránit nelze a chyba vznikne, byla 

ihned zřejmá a aby tedy mohla být ihned odstraněna, resp. nemohla ovlivnit další návazné 

procesy. [9] 

 

Použití metody má ještě jeden pozitivní přínos – je možné eliminovat některé kontrolní 

operace a snížit tak náklady na kontrolu. Proces, který je navržen jako „mistake-proof“, 

prostě neumožňuje vznik některých typů vad, které před aplikací metody Poka-Yoke byly 

možné či dokonce běžné, a není tedy do budoucna nutné kontrolovat některé parametry 

produktu či meziproduktu.[3] 

Klíčovým aspektem při odstraňování jakýchkoliv chyb je pak rychlost, která znamená 

úsporu nákladů. Pokud bude chyba zjištěna až standardní kontrolou, bude rychlost reakce 

nedostačující. Může pak docházet k tomu, že mezitím co výrobek čeká na kontrolu, jsou již 

vyráběny další zmetkovité výrobky. Podle duchovního otce filosofie Poka – Yoke Shigeo 

Shingo je proto klíčové urychlení zpětné vazby.  

 

Shigeo Shingo pak definuje tři základní typy kontroly:  

 

1. EX POST – znamená třídění vadných a kvalitních výrobků – je to tedy kontrola 

jakosti produktu (či meziproduktu) v klasickém pojetí. 

2. Kontrola na základě informací – používá data získané z kontrol k řízení výrobního 

procesu a předcházení vadám (např. statistická regulace procesu). 

3. Zdrojová kontrola – kontrola každé operace přímo na výrobním pracovišti, 

výrobním pracovníkem (problém může být okamžitě identifikován a vadný 

výrobek se nedostává na další pracoviště). 

Zdrojovou kontrolu lze pak pokládat za nejúčinnější.  

 

5.1 VYUŽITÍ POKA YOKE V PR ŮMYSLOVÉ PRAXI 

Klasickým příkladem použití POKA – YOKE je řešení problému při montáži tachometrů 

do vozů TOYOTA. Problém byl dán špatným vycentrováním palubních přístrojů 

v přístrojové desce vozu. Původní výrobní postup probíhal tak, že pracovník nasadil 

kruhový přístroj do příslušného otvoru, vycentroval jej (aby byl přístroj správně natočen) a 

pak teprve pak utáhl upevňovací šrouby. 
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Ruční centrování přístrojů však bylo náročné na přesnost pracovníků montáže a stávalo se, 

že některé přístroje byly mírně natočeny oproti správné poloze. Řešení, které bylo přijato 

pomocí metody Poka - Yoke, spočívalo v konstrukční úpravě přístrojů i přístrojové desky.  

Přístroje byly vybaveny výstupkem pro automatické vystředění, pro nějž byla do 

přístrojové desky navržena centrovací drážka, do které při montáži zapadl. Přístroj byl tedy 

vycentrován automaticky a odpadla tím celá operace jeho vyrovnání. Polohu přístrojů 

navíc není nutné kontrolovat, protože k výše uvedené nepřesnosti montáže již nemůže dojít 

(obrázek č.7). 

 

 

 

Obr. 7 Použití techniky Poka Yoke při montáži tachometru [2] 

 

Jiné využití Poka - Yoke lze uvést v případě montáže dílů, které se uchycují několika 

šrouby. Občas stává, že pracovník některý ze spojů opomene. Riziko pochybení nastává 

zejména, pokud je díl členitý (takže pro pracovníka nepřehledný), spoje nejsou symetrické 

ani rovnoměrně rozložené po obvodu dílu a ještě třeba na některé spoje v okamžiku 

montáže není vidět. 

Tachometr je 
otočen – chybná 

montáž !!! 

Centrovací drážka 
– tachometr je 

správně orientován 
– bezchybná 

montáž 
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Řešení, které vzchází z metody Poka - Yoke, je prosté. Pracovník montáže obdrží 

plechovou misku, která je umístěna na jeho pracovní stůl a do výrobního postupu je jako 

první montážní operace zařazena příprava dílů pro montáž. Má-li být tedy součástka při 

montáži uchycena například 8 šrouby, pracovník si před vlastní montáží připraví tento 

počet šroubů do misky stojící v pracovním prostoru. Pokud nějaký šroub v misce po 

montáži zbude, znamená to, že chybí montáž nějakého spoje. Jinak řečeno - pokud se stane 

chyba (opomenutí), je ihned zjevná a pracovník ji ihned a snadno odstraní. Opatření je 

účinné a náklady na něj jsou minimální. Investicí je pouze plechová miska a náklady na 

kontrolu kompletnosti spoje reprezentuje jeden pohled do misky. [1] Další možnosti 

využití filosofie Poka – Yoke: 

- Baterie do mobilních telefonů, fotoaparátů – tvar baterie a konektorů znemožňuje 

zasunutí baterie jiným než správným směrem. 

- Diskety – disketa není čtvercová – tím se redukují možnosti vložení na 4. 

- Světlost hubice na benzínové pumpě – každé palivo má jiný průměr hubice – 

nemohu natankovat jiné palivo, protože není možné vsunout hubici do otvoru 

nádrže. 

- Otvor v umyvadle – nemůže dojít k tomu, že voda přesáhne okraje umyvadla. 

- Skládání nábytku – umístění otvorů pro vruty, opracování a tvar jednotlivých částí 

znemožňuje smontovat nábytek nesprávným způsobem.   

 
6. SEDM ZÁKLADNÍCH NÁSTROJ Ů FILOFIE KAIZEN 

Při řešení jakéhokoliv problému v oblasti řízení kvality je hlavním aspektem dostatek 

relevantních informací. Pro oblasti, kde je možné získat dostatek klíčových informací, lze 

použít exaktní metody pro jejich zpracování. Podíváme-li se na průmyslový podnik, 

můžeme říci, že v oblasti výrobní lze většinu jevů přesně kvantifikovat. Proto je možné pro 

kontrolu řízení procesu nebo pro hledání řešení různých problémů použít statistické 

nástroje. Většina těchto nástrojů je použitelná velmi univerzálně a zároveň se nejedná o 

výpočetně náročné metody. Nástroje, které budou dále zmíněny, jsou považovány nejen za 

základní pro analytické řešení v systémech Kaizen, ale obecně za elementární nástroje 

řízení jakosti. [1] 

Počet nástrojů, tedy sedm, má své kořeny v japonské historii. Každý samuraj musel mít 

vždy při sobě sedm součástí výstroje a stejně tak Kaizen jako bojovník za neustále 

zlepšování je vybaven sedmi nástroji řízení kvality. Navíc sedmička je podle japonské 
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numerologie považována za šťastné číslo. Sedm základních nástrojů filosofie Kaizen je 

soubor metod, které jsou dlouhodobě známy a využívány. Většinou však dochází k tomu, 

že se význam a kvalita možných výstupů z těchto nástrojů velmi podceňuje a jsou 

minimálně využívány. Jak již bylo zmíněno, Kaizen nestojí na masivních investicích ani 

není podmíněn využíváním nejnovějších technologií. Pro jeho zavedení potřebujeme pouze 

jednoduché konvenční techniky, jako je sedm statistických nástrojů:  

 

- Paretovy diagramy  

- Diagram příčin a následků  

- Regulační diagramy      

- Histogramy 

- Kontrolní tabulky 

- Vývojové diagramy  

- Bodové korelační diagramy [2] 

 

Paretův diagram - v oblasti řízení jakosti patří Paretův princip k nejefektivnějším 

nástrojům. Umožňuje identifikovat podstatné a nepodstatné faktory a ukázat, kam zaměřit 

úsilí při odstraňování nedostatků v procesu zabezpečování jakosti. Paretův princip vychází 

z předpokladu, že 80 % problémů je způsobeno 20-ti % příčin. Problémy jsou 

klasifikovány podle důležitosti do tří skupin (i více). Výstupem může být graf ukazující 

celkové množství problémové oblasti. [3] 

Diagram příčin a následků - je rovněž často nazýván podle svého autora Ishikawův 

diagram, je nástrojem shromažďování informací o procesech, výsledcích, výkonnosti 

procesů za účelem zdokonalení procesů. Na rozdíl od předešlého Paterova diagramu je 

diagram příčin a následků určen pro týmovou práci. Při aplikaci na oblast řízení jakosti lze 

diagram příčin a následků pojímat jako metodu analýzy variability procesu. Pomocí něho 

je možné odhadovat vztahy mezi příčinami a následky. Je to velmi jednoduchý a snadno 

použitelný nástroj, který se nejčastěji používá především pro vyšetřování příčin 

dlouhotrvajících problémů.  

Regulační diagramy – jedná se o základní nástroj statistické regulace procesu. Tato 

umožňuje preventivní přístup k řízení jakosti, neboť na základě včasné identifikace 

odchylek průběhu procesu od dané úrovně, lze provést zásahy vedoucí k dosažení 

požadované úrovně. Obecně lze regulaci chápat jako proces, kdy dochází k pravidelné 

kontrole vstupní veličiny a jejího porovnání s intervalem, ve kterém se má nacházet. Cílem 
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při statistické regulaci je právě udržování procesu ve stabilním stavu, kdy sledované 

(kritické) veličiny leží v předem definovaných intervalech.  

Histogramy - histogram graficky znázorňuje intervalové rozdělení četnosti. Histogram je 

sloupcový graf, kde osa x odpovídá šířce intervalu a osa y vyjadřuje četnost hodnot 

sledované veličiny v příslušném intervalu. V oblasti neustálého zlepšování se histogramy 

mohou využívat například v rozdělení četnosti rozměru vyráběných výrobků nebo  

rozdělení pevnosti po tepelném zpracování. 

Kontrolní tabulky - kontrolní tabulky slouží k ručnímu sběru prvotních dat. Využívání 

kontrolních tabulek je velmi široké, především pro rychlé vyhodnocení případných 

odchylek ve výrobě. Uspořádaný a přehledný způsob záznamu dat umožňuje zjednodušení 

a standardizaci záznamu dat a jejich snadnou vizuální interpretaci. Pro snadnost a rychlost 

provedeného záznamu se většinou používá systému čárek nebo teček. Tento jednoduchý 

systém umožňuje zaznamenávat velké množství dat.  

Vývojové diagramy - díky své přehlednosti a jednoduchosti umožňuje názorně zobrazit 

proces a pochopit jak funguje. Přesná vizualizace procesu umožňuje neustálé zlepšování a 

snadnější odstraňování problémů. Vývojový diagram představuje vlastně grafické 

znázornění logické struktury řešeného problému a lze jej obecně použít pro popis 

jakéhokoliv problému nebo procesu. Nejznámější aplikace tohoto diagramu je v oblasti 

informačních technologií, kde slouží k vizualizaci zpracovávání informací. Právě proto, že 

dokáže názorným způsobem formulovat postup řešení daného úkolu se zobrazením všech 

možných alternativ, našel uplatnění i v řadě jiných oblastí. V oblasti neustálého zlepšování 

můžeme najít řadu využití vývojových diagramům - lepší objasnění průběhu procesu 

novým pracovníkům nebo například odhalení problémových míst.  

 

7. SYSTÉM DOBRÉHO HOSPODAŘENÍ – 5S 

Kořeny má tato metoda opět v Japonsku. Její první uplatnění bylo ve výrobní sféře, avšak 

v dnešní době se používá v celé řadě dalších oblastí. Systém 5S byl pojmenován podle 

japonských slov začínajících na písmeno „s“: seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Tam 

kde absentuje tento systém dobrého hospodaření, může se setkat s: plýtváním, 

nevýkonností, nedostatkem disciplíny, nízkou pracovní morálku, špatnou kvalitou, 

vysokými náklady a neschopností plnit dodávky. Vyskytuje-li se více těchto faktorů na 

jednom pracovišti, může to pro firmu znamenat velké ohrožení. 
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7.1 JEDNOTLIVÉ FÁZE SYSTÉMU DOBRÉHO HOSPODAŘENÍ 

a) SEIRI - roztřídit 

Tato první etapa procesu dobrého hospodaření zahrnuje klasifikaci všech položek na 

pracovišti do dvou kategorií (nezbytné, zbytečné) a odstranění těch zbytečných. Cílem této 

etapy je zastavení nárůstu všech nepotřebných položek na pracovišti. Na pracovišti by se 

měly vyskytovat pouze ty věci, které jsou pro pracovníka potřebné při jeho každodenní 

práci. Všechny ostatní věci, které jsou v pracovním procesu využívány velmi sporadicky, 

je úkolem odstranit. V prvé fázi se postupuje tak, že se věci označují bílými lepícími štítky. 

Každá věc, kterou zaměstnance poslední týden nevzal do ruky, se označí tímto štítkem. Po 

přebrání všech věcí pak bílá značka ukazuje nepotřebné věci. Pokud tento systém nebyl ve 

firmě nikdy použit, hovoříme o tzv.“sněžení“, kdy množství věcí označených bílou 

nálepkou je značné. V další etapě dojde k odstranění těchto věcí z pracoviště.   

Cílem první etapy mohou být tyto oblasti: 

- prováděná práce, 

- zbytečné nářadí, 

- nepoužité stroje, 

- defektní výrobky, 

- doklady a dokumenty.  

 

b) SEITON - srovnat 

Jakmile proběhl krok Seiri, vše zbytečné bylo z provozu či pracoviště odstraněno a na 

místě zůstal pouze minimální počet věcí skutečně potřebných. Ale tyto potřebné věci, jako 

třeba pracovní nástroje, jsou k ničemu, nejsou-li po ruce nebo musí-li je pracovník hledat.  

Seiton znamená věci klasifikovat podle jejich použití a seřadit tak, aby jejich nalezení 

vyžadovalo minimum času a úsilí. Jednoznačným cílem pak je, aby každá položka měla 

své místo, kde je vždy uložena, v případě že ji pracovník právě nepoužívá. Často je proto 

nutné specifikovat maximální počet možný položek daného druhu na jednom pracovišti. 

Věci musejí být v pořádku, aby bylo možné je použít.  
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c) SEISO - vyčistit 

Seiso znamená vyčistit pracoviště, tedy stroje a nástroje, ale také podlahy, zdi a další místa. 

Existuje rovněž motto: Seiso znamená kontrolu. Obsluha stroje může během čištění narazit 

na různé drobné poruchy a nedostatky. Často dochází k tomu, že stroj je pokryt za dobu 

svého provozu takovou vrstvou nečistot, že není možné identifikovat prasklinu, která na 

povrchu zařízení vznikla (či jiný defekt). Při čištění je pak lehké zaznamenat únik oleje, 

prasklinu v krytu, či uvolněné matice a šrouby. Jakmile jsou tyto problémy odhaleny, je 

snadné je uvést do pořádku. Většina poruch na strojích začíná vibracemi (z důvodů 

uvolněných matic a šroubů), proniknutím cizích částeček do stroje (například prachu 

z důvodu prasklého krytu) nebo nedostatečným mazáním. Vzhledem k výše popsaným 

důvodům je nutné vyžadovat a udržovat čistotu na pracovišti.  

 

Pokud bychom měli vytýčit jednotlivé body pro tuto etapu, je toto možné provést 

následovně: 

 

- Odstranit špínu a nepořádek 

   -     Každý stroj a zařízení musí být identifikovatelné. 

   -     Každý prostor a místo musí mít svou adresu (namalovaný prostor). 

   -    Vyčlenit a barevně označit všechny prostory – pro stroje a dopravní cesty.  

   -     Důsledně se zabývat uložením měřidel, pomůcek, nástrojů a přípravků. 

   -     Využívat barevného označování a dělení ploch, skříněk, regálů, důležitých míst.    

   -    Využívat nálepek k identifikaci.  

   -    Označit regály. 

 

Barevné označení pro jednotlivé sektory může například vypadat jako v tabulce č.3. 

Barvy čar: 

BÍLÁ Komunikace, uličky 

ŽLUTÁ Skladovací místa (palety) 

ZELENÁ Odpad, dílenské přípravky, příslušenství strojů, regály s nářadím 

ŽLUTÁ/ČERNÁ Nebezpečná místa 

ČERVENÁ Neshodné výrobky 

 

Tab. 3 Barevné značení [3]  
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Vytvoření a udržování barevného značení je činnost, která je poměrně náročná, ale kromě 

jiných funkcí které má, pomáhá vytvářet pracovníkům přirozenou bariéru proti nepořádku. 

Každá věc má své místo, do každého prostoru lze uložit pouze danou věc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Barevné označení ploch  

 

d) SEIKETSU - systematizovat 

Seiketsu znamená udržovat osobní čistotu v tom smyslu, že má člověk na sobě vhodný 

pracovní oděv, ochranné brýle, rukavice a pracovní boty, a že je pracoviště udržováno 

v čistém a zdravotně nezávadném stavu. Další interpretací výrazu Seiketsu je pokračovat 

neustále a v práci na Seiri, Seiton a Seiso.  

Možné úkoly:  

- zbavit pracoviště špíny a udržovat jej stále čisté, 

- pravidelná výměna ochranného oděvu, 

- rozhodnout, co se má čistit a v jakých intervalech, 

- stanovit zodpovědnosti pro udržování pořádku, 

- vytřídit a uložit odpady na pracovišti. 

 

e) SHITSUKE - standardizovat 

Shitsuke znamená sebedisciplínu. Lidé, kteří praktikují Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 

kontinuálně, jsou lidé, u nichž jsou tyto činnosti součástí každodenní rutiny a tímto 

získávají sebedisciplínu. Těchto 5S můžeme nazývat filozofií či způsobem života. 

Základem 5S je dodržovat to, na čem jsme se dohodli. Zaměstnanci musí v každém 

z těchto kroků dodržovat zavedená a dohodnutá pravidla a než dosáhnou shitsuke, osvojí si 

 

Barevné označení 
uliček 
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sebedisciplínu potřebnou k jejich každodennímu dodržování. Proto se nazývá poslední 

krok právě sebedisciplínou.  

Pro zavedení kroků dobrého hospodaření je rovněž klíčové nastavit mechanizmy pro 

kontrolu úrovně dosaženého pokroku. V zásadě existuje pět základních způsobů, jak 

hodnotit úroveň 5S v každé fázi: vlastní hodnocení, hodnocení odborným poradcem, 

hodnocení nadřízeným, kombinace výše uvedených metod, soutěž mezi pracovišti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9 Příklad přehledného uložení nářadí 
 
 
Zajímavou a pro zaměstnance atraktivní metodou je metoda hodnocení soutěží mezi 

pracovišti. Soutěž může být realizována v různých formách ale důležité je, aby v hodnotící 

komisi měli rovnoměrné zastoupení zaměstnanci všech hodnocených úseků, vzhledem 

k objektivnosti a transparentnosti. Soutěž mezi pracovišti rovněž výrazně zvyšuje zájem 

samotných pracovníků o principy Kaizen, zvyšuje informovanost, výměnu informací a 

podporuje týmové úsilí.  

Systém dobrého hospodaření je možné využít také v jiných oblastech než je výroba. 

Zajímavou a efektivní aplikací této metody je její použití v oblasti práce na počítači nebo 

v kanceláři. Systém dobrého hospodaření založený na přehlednosti a pořádku lze využít 

v jakékoliv oblasti. V případě jeho použití v oblasti výpočetní techniky, můžou jednotlivé 

stupně dobrého hospodaření vypadat následovně:  

 



 26 

První krok – VYTŘÍDIT  -  Provést kontrolu všech souborů a programů v počítači a zbavit 

se všech, které nepotřebujeme. Tímto vytříděním potřebného od nepotřebného můžeme 

navíc dosáhnout zvýšení rychlosti počítače, protože bude k dispozici více paměti. 

Tato činnost je dokonce všem uživatelům osobních počítačů doporučována, avšak 

málokterý uživatel ji provádí. Důsledkem pak je neustálé zahlcování počítače programy a 

daty, které jej postupně zpomalují.  

Druhý krok - SROVNAT – Ve druhém kroku organizujeme soubory a optimalizujeme 

využití složek. Je potřeba si znovu uvědomit, jak často jednotlivé složky potřebujeme a 

podle toho je rozmístíme v počítači. Nejpoužívanější umístíme samozřejmě na plochu, 

abychom je měli okamžitě k dispozici a pro lepší přehlednost pro ně vytvoříme specifické 

ikony. Takto uspořádané soubory a programy nám za rok uspoří desítky hodin času, které 

bychom museli vynaložit na jejich každodenní hledání (byť by se jednalo denně o 

sekundy).  

Třetí krok - ODSTRANIT  – Označuje pravidelnou organizaci souborů a programů, kdy 

nepotřebné odstraňujeme. Tímto nejen urychlujeme chod všech aplikací, ale zároveň 

šetříme využitelnou kapacitu. 

Čtvrtý krok - STANDARDIZOVAT  - Stanovit jak, kdy a jakým způsobem se bude 

provádět údržba počítače. Sestaví se harmonogram, podle kterého bude prováděna 

pravidelná údržba počítače. Pravidelně budou vytříděny a odstraněny nepotřebné položky a 

bude provedena kontrola uspořádanosti hlavních složek.  

Pátý krok - UDRŽOVAT  – Auditovaní, soustředit se na to jak zaměstnanci dodržují 

organizaci souborů a programů a jakým se věnují aktivitám. Tento krok má zajistit 

kontrolu dodržování nastavených standardů. [3]  

 

7.2 PROČ ZAVÁDĚT SYSTÉM 5S 

Hlavním záměrem pro zavádění principů dobrého hospodaření v podniku je bezesporu 

eliminace ztrát, zvyšování přidané hodnoty, zvýšení konkurenceschopnosti. Příčinou 

neúspěchu při zavádění této metody může být její dlouhotrvající aplikace a v podstatě 

nikdy nekončící proces neustálého zlepšování. Hlavním cílem zavádění systému 5S je  

zlepšení hospodaření podniku a zkvalitnění vztahu zaměstnanců k práci, respektive ke 

svým pracovištím. Zaměstnanci by si měli ve větší míře uvědomovat charakter své práce.  

Důležité je, aby se pracovníci naučili dívat na své okolí v intencích neustálého zlepšování a 

snažili se sami vyhledávat a minimalizovat potenciální ztráty. Před zavedením 5S je 

bezpodmínečně nutné vše pečlivě naplánovat a zorganizovat. 5S je dlouhodobý proces a 
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proto nelze očekávat výsledky v krátkém časovém období. Stejně jako u dalších aktivit 

v oblasti filosofie Kaizen. Vedení firmy musí být připraveno na odmítavý postoj 

zaměstnanců k zavedení 5S. Proto je nutné zaměstnance dokonale seznámit s koncepcí 5S, 

aby ji akceptovali ještě před spuštěním samotného procesu. Měli by mít dostatek času vše 

prodiskutovat, detailně se seznámit s danou problematikou a pochopit filozofii metody 

dobrého hospodaření. Velkou roli, zde hraje zájem vedení společnosti, které musí 

považovat zavedení principů za svůj jednoznačný cíl. Je důležité, aby si toto zaměstnanci 

uvědomovali a aby cítili podporu vedení.  

 
Důvody, proč se podniky rozhodnou pro zavedení principů dobrého hospodaření, je možné 

shrnout do několika bodů:  

 

- zlepšit přístup zaměstnanců k práci a jim svěřenému majetku, 

- zvýšit pracovní efektivitu a odpovědnost zaměstnanců, 

- vytvoření čistého, bezpečného a příjemného prostředí, 

- maximální odstranění všech druhů plýtvání, 

- zlepšit komunikaci a organizaci práce, 

   -    bez výrazných investic zdokonalit logistiku na pracovištích, 

   -    zavedením a udržováním firma podporuje dosažení stanovených cílů, 

   -    snižování počtu pracovních úrazů – díky čistotě a pořádku, 

   -    zlepšení provozuschopnosti strojů a zařízení, 

   -    vychovávat loajální motivované zaměstnance, 

   -    budovat firemní kulturu.  

 

8. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ  

Kaizen je často chápan jako nový týmový přístup k řízení lidských zdrojů. Jeho princip 

není založen na masivních investicích, ale spíše na systému neustálého zlepšování 

v sekvenci malých kroků. Je zcela zřejmé, že tento systém stojí v protikladu ke změnám či 

zlepšením pomocí velkých opatření jako jsou nákladné investice, které mají své místo a 

hodnotu při zvyšování výkonnosti podniku (metody na bázi reengineringu). Často je také 

zmiňováno, že právě Kaizen stojí za ojedinělým japonským hospodářským úspěchem. Jeho 

principy jsou v samotném Japonsku prakticky denně citovány v řadě periodik a staly se 

součástí japonského způsobu života. Hospodářský úspěch Japonska po 2. světové válce byl 

natolik dramatický, že  přirozeně přinesl také snahu okopírovat nebo napodobit unikátní 
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japonské způsoby řízení. Západní společnosti pod tlakem neustále rostoucích cen 

vstupních surovin, zvyšující se konkurence a dalších globalizačních vlivů začaly hledat 

nástroje, které jim pomohou zvyšovat jejich konkurenceschopnost. V těchto podmínkách, 

se také celá řada českých společností pokouší o implementaci strategie Kaizen jako 

nástroje neustálého zlepšování procesů. Úsilí o zavádění principů Kaizen v podnicích 

České republiky je odrazem radikálních změn v oblasti tržního prostředí a změn 

v požadavcích zákazníků. Tržní prostředí lze v současné době charakterizovat jako hyper-

turbulentní s přebytkem nabídky a kapacit prakticky ve všech oblastech. V posledních 

letech se rovněž většina českých firem již neorientuje pouze na nákladové strategie, ale 

snaží se více podporovat inovační procesy. Neustálé zkracování dodacích lhůt, zvyšující se 

komplexnost a šíře poptávaného zboží, v souvislosti s obrovským důrazem na jakost všech 

produktů, vyvíjí na všechny výrobce vysoký tlak v oblasti inovací. Současná ekonomika je 

však navíc charakteristická dalšími fenomény jako je kolísající poptávka, ale především 

masivní a trvalý růst cen materiálů, energií a pracovní síly. V podmínkách celosvětové 

ekonomické krize není rovněž naprosto prostor pro masivní nákladné jednorázové 

investice. Jak se v poslední době ukazuje i v České republice, dají se japonské způsoby 

vedení a řízení lidí úspěšně aplikovat. Řada významných českých i velký nadnárodních 

organizací se již delší dobu úspěšně snaží zakomponovat tyto principy do svých struktur. 

Principy Kaizen využívají i takové organizace jako společnost Siemens, ThyssenKrupp, 

koncern Volkswagen a další. Samotná filosofie Kaizen nevyžaduje při implementaci 

prakticky žádné investice. Mimo to Kaizen ve své podstatě využívá nástroje, jež jsou již 

řadu let používány v našich podnicích. Jedním z principů neustálého zlepšování je i to, že 

pro jeho využívání není nutné zavádět nové speciální techniky. Sedm základních nástrojů, 

které jsou s Kaizenem spojovány, jsou považovány v  podstatě za standardní nástroje 

jakosti. 

Kaizen jednoznačně nelze spojovat pouze s japonskou kulturou a mentalitou, ale je nutné 

jej spíše chápat jako systém, který učí lidi dělat věci správně a lépe. 

Mimo základních nástrojů pro řízení jakosti využívá filosofie Kaizen také následující 

techniky a metody: orientace na zákazníky, absolutní kontrola kvality, automatizace 

procesů, kroužky kontroly kvality, systém zlepšovacích návrhů, disciplína na pracovišti, 

Just – in – Time, hnutí nulových vad, tvůrčí týmová práce, zlepšování produktivity, vývoj 

nových výrobků apod. Využitím některých z uvedených technik a metod za současného 

zkrácení řady výrobních operací a postupů (např. nákupu materiálu, skladové manipulace, 

vyřešení logistických problémů apod.) se sníží i náklady a dochází k optimalizaci celého 
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procesu. Snižuje se jak doba potřebná k vykonání jedné operace, tak i spotřeba materiálů, 

energie, ale také dochází k úspoře lidské práce. Klíčovým faktorem úspěšnosti tohoto 

systému je však docílit toho, že sami zaměstnanci budou mít zájem se na tomto procesu 

postupného zlepšování podílet. Každý pracovník jako aktivní prvek systému „podnik“, by 

měl být o tomto způsobu myšlení nejen přesvědčen, ale měl by podle něho i jednat. 

V intencích koncepce Kaizen to znamená, že dochází vedle principu orientace na 

zákazníka i k orientaci na vlastní zaměstnance jako vykonavatele jednotlivých operací 

v podniku, jenž na sebe v celém procesu navazují. Potom se může každý z nich stát 

vnitřním zákazníkem a zároveň nositelem předcházející operace a je povinen jak 

vyžadovat, tak poskytovat služby té nejlepší jakosti. Předností i nedostatkem filosofie 

Kaizen je to, že vyžaduje spoluúčast všech pracovníků podniku v rozsahu, který je 

nesrovnatelný se stavem před zavedením tohoto systému. Toto se týká nejen odborných 

vědomostí, nýbrž také vztahů mezi lidmi. Jinými slovy: Kaizen vyžaduje jinou podnikovou 

kulturu,  než jaká je v celé řadě tuzemských podniků. Toto brání především pružnějšímu a 

efektivnějšímu zavádění této koncepce do širšího spektra organizací. Jiná je však zkušenost 

pokud jde o zahraniční společnosti působící u nás, které již od samého začátku nastolily 

určitou úroveň a způsob budování podnikové kultury.     

Dosavadní zkušenosti s aplikací filosofie Kaizen v České republice determinují řadu 

pozitivních aspektů, které ukazují, že je možné tuto filosofie úspěšně využívat. V českých 

podnicích přispělo zavedení filosofie Kaizen k následujícím přínosům: 

 

- zvýšení produktivity práce, 
 
- snížení stavu nedokončené výroby, 

 
- odstranění různých druhů plýtvání, 

 
- zkrácení bodu zvratu, 

 
- lepší schopnost reakce na změny požadavků trhu, 

 
- snížení počtu nejakostních výrobků, 

 
- zlepšení přístupu zaměstnanců ke svěřenému majetku (překonávání 

negativního dědictví minulosti), 
 

- motivace pracovníků, 
 

- vyšší bezpečnost práce, 
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- firmy kladou v ětší důraz na školení a vzdělávání lidí,  
 

- lepší firemní komunikace (zároveň větší otevřenost podniku vůči okolí),  
 

- zlepšení dodacích podmínek,  
 

- větší využívání nástrojů jakosti, 
 

- částečná změna myšlení lidí. 
 
 
8.1 MOŽNÉ PROBLÉMY PŘI IMPLEMENTACI  

Pokud jde o problémy, které uvádějí české firmy při zavádění této filosofie, je vždy na 

jednom z čelních míst obava a odpor pracovníků k japonským principům neustálého 

zlepšování. Tento aspekt je většinou bohužel dán nízkou informovaností lidí. Velká část 

problémů při implementaci je pak skutečně dána nedostatečnou informovaností 

zaměstnanců nebo díky poskytování nepřesných nebo neúplných informací. K tomuto 

bohužel většinou dochází, když je nekvalitně proškolený nejnižší management, což 

determinuje špatné pochopení filosofie neustálého zlepšování. Další oblast problémů se 

týká sféry personální, kdy často dochází k tomu, že zaváděním filosofie Kaizen jsou 

pověření lidé, kteří jsou v tomto směru nekvalifikovaní. Dalším problém je, že kampaň 

vedou zaměstnanci, kteří jsou příliš zatíženi starými způsoby práce. To může poté 

znamenat, že jsou nejasně definované cíle na nejvyšší i střední úrovni. Pokud jde o 

samotný průběh aktivit neustálého zlepšování, může docházet k tomu, že jsou jednotlivé 

dílčí programy realizovány izolovaně (pokud se jedná o větší podnik). Často také chybí 

přesný plán průběhu jednotlivých aktivit, nebo dochází k tomu, že celý proces není ve větší 

firmě synchronní. Velká část problémů je jako u většiny podobných činností ovlivněna 

lidským faktorem. Ať už se jedná o neochotu dělat práci jinak nebo spoléhaní na vlastní 

velmi povrchní znalosti a dovednosti. Řada pracovníků (zejména nižší management) se 

soustředí především pouze na své pracoviště a problémy na vedlejším místě, které mohou 

být často dány nekvalitou jejich práce, nechtějí vidět.  

Pokud jde o případná doporučení k efektivnější implementaci filosofie Kaizen je nutné 

především klást velký důraz na změnu firemní kultury. Velký význam má maximální 

otevřenost a informovanost zaměstnanců napříč hierarchií podniku. Před samotnou 

implementací je nutné přesně stanovit kompetence a odpovědnosti a cíle celé akce. 

V dalším kroku je nutné kvalitní proškolení nejnižšího managementu, protože tito 
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pracovníci v podstatě tvoří páteř Kaizenu v celém podniku. Vzhledem k tomu, že aktivně 

pracují s největší skupinou zaměstnanců, mohou tedy výrazně ovlivnit celkový výsledek.  

Důležité je pochopitelně pravidelně vyhodnocovat dosažený pokrok. Vyhodnocovat a 

informovat neustále zaměstnance o současném stavu dosaženého pokroku. Zároveň je 

nutné zvolit pro hodnocení exaktní a zcela transparentní nástroje.  

Dalším významným faktorem je kolektivní přístup. Kaizen je systém, který je primárně 

postaven na skupinovém pojetí. Tento princip bohužel není v našich podmínkách 

v současné době příliš aplikován. Je tedy nutné stylem práce, řešením problémů, 

vzděláváním pracovníků vést lidi k týmovému pojetí. Důkaz o tom, že toto není  v 

podmínkách naší země nemožné, lze demonstrovat na příkladu závodů Tomáše Bati, kde 

tyto principy byly běžně využívány.  Aby bylo možné v maximální míře odstranit případné 

problémy při implementaci, je nutné především dbát na transparentnost všech procesů, 

komunikaci, definování měřitelných a dosažitelných cílů, zapojení všech pracovníků, 

podporu vrcholového vedení a neustálé vzdělávání zaměstnanců (obrázek č.10). 

 

Obr. 10 Aspekty nutné pro implementaci filosofie Kaizen 
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9. ZÁVĚR 

Podpora aktivit rozvíjejících inovační procesy a metody neustálého zlepšování jsou 

základem úspěchu současných firem. I proto byla jako námět této práce zvolena právě 

metodologie Kaizen. Jak se ukazuje i v českých podmínkách nevychází Kaizen pouze 

z japonské mentality, ale je možné jeho principy úspěšně aplikovat i v českých 

podmínkách. Přesto je nutné přiznat, že vliv lidského faktoru je zvláště v této oblasti velmi 

znatelný. Důležitým aspektem této filosofie je zapojení všech pracovníků, otevřenost 

pracovních vztahů i vysoká míra komunikace. Lidé v České republice nejsou příliš zvyklí 

na kolektivní pojetí práce, na kolektivní řešení problémů i otevřený konstruktivní dialog. 

Příčiny těchto faktorů je bezesporu nutno hledat v minulosti. Lze však konstatovat, že  

v řadě společností se daří s těmito neduhy úspěšně bojovat.  

Inovace můžeme chápat jako jednorázový a okamžitý proces. Zlepšení nebo 

zdokonalování je však v intencích Kaizenu postupné a pomalé, přičemž jeho účinky se 

často projevují v dlouhodobém měřítku. Současný západní management je příliš zahleděn 

do okamžitých a dynamických změn a nevěnuje žádnou pozornost filozofii zdokonalování. 

V západním managementu bohužel zcela absentuje vnitřní systém, jenž by odměňoval lidi 

za úsilí o zdokonalení současného stavu. Místo toho jsou výkony každého člověka 

hodnoceny pouze prizmatem dosažených výsledků.  

Budování podnikové kultury vycházející z principů neustálého zlepšování je dlouhodobý a 

nekončící proces. Je nutné rovněž některé techniky, jenž jsou běžně využívány v Japonsku 

určitým způsobem přizpůsobit českým podmínkám. Za všechny je třeba možné zmínit 

kroužky jakosti, které v klasickém japonském pojetí nefungují v žádné tuzemské 

společnosti. Prvním krokem k nim však můžou být krátké operativní porady, při řešení 

určitého problému. Je nutné lidi zapojit do tvořivé diskuze a přesvědčit je o tom, že jejich 

podněty, nápady a názory jsou důležité. Analýza a řešení opakujících se problémů ve 

výrobě, formou kolektivního přístupu může pomoct také při podpoře lepší vnitrofiremní 

komunikace, jenž je v českých podmínkách velkým nedostatkem.  

Optimálním stavem při kampani neustálého zlepšování je zvládnout podnikové procesy 

tak, aby se efekty ve formě vyššího výkonu, kratších dodacích lhůt a nižších nákladů 

postupně dostavovaly zcela automaticky. Toto bude možné, až v případě, že budou o 

úspěchu tohoto procesu přesvědčeni všichni pracovníci na všech stupních podnikové 

hierarchie. Významných a pozitivních výsledků je však možné dosáhnout již při uplatnění 

nejzákladnější principů neustálého zlepšování. Celý tento proces pak nelze vnímat jako 
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nějakou samo-spásnou zázračnou manažerskou metodu, ale spíše jako zdravý přístup 

k vedení lidí a budování otevřené firemní kultury.  

Ve své práci jsem se v rámci možného rozsahu pokusila identifikovat možnosti využití 

japonské filosofie Kaizen v českých podmínkách a domnívám se, že se jedná o zajímavou 

alternativu. Závěry a doporučení, které jsou definovány v kapitole č.8, jsem sestavila jak 

na základě svých osobních zkušeností, tak studia dostupných pramenů o aplikaci filosofie 

Kaizen.  

Drtivá většina používaných nástrojů, je již ve firmách dlouhodobě aplikována. 

Implementace není podmíněna investicemi. Nejcennější, co může vedení společnosti od 

zavedení této filosofie očekávat, je změna myšlení lidí. Cesta k tomuto cíli je dlouhá a 

náročná. Jak však ukazuje světová ekonomická krize, šanci na přežití mají pouze 

inovativní přístupy a strategie. Je nanejvýše pozitivní, že část českých společností si již 

uvědomuje, že nejcennějším kapitálem je jejich lidský potenciál. Budu ráda, pokud toto má 

práce alespoň částečně podpoří.  
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