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Příloha č.1 

1. Typ tabulky – kontrolní seznam 5S, tzv. checklist 5S 

 1 

nedostatečný 

2 3 4 

výborný 

Krok 1 

Roztřídit 

Neurovnané 
pracovní místo 
s mnoha 
nepotřebnými 
věcmi. 

Zůstává ještě pár 
nepotřebných věcí. 
Jednodušší hledání 
potřebných věcí. 

Zůstávají jen 
potřebné věci, 
ale požadované 
množství není 
stanoveno. 

Potřebné věci, 
požadované 
množství. 

Krok 2 

Srovnat 

Žádné 
uspořádání. 
Hlavní 
pomůcky 
nemají své 
místo určení 

Menší pokrok 
v uspořádání věcí. 
Pomůcky stále 
nemají své místo. 
Existuje pár 
pokynů. 

Všechny věci 
mají své místo. 
Také 
rozpoznání míst 
a viditelné 
pokyny. 

Viditelné 
pracovní 
prostředí. Vše 
na svém 
označeném 
místě. 

Krok 3 

Vyčistit 

Špinavá dílna 
bez evidování 
pravidelného 
úklidu. 

Dílna je nahrubo 
uklízená. Ale stále 
žádná evidence 
úklidu ani kontrola. 

Úklid i kontrola 
je evidována 
pravidelně. 

Čisté, 
reprezentativní 
prostředí. 

Krok 4 

Systematizovat 

Neexistující 
evidence 
důkazných 
standardů. 

Standardy existují, 
ale nejsou 
evidovány na 
pracovišti. 

Standardy jsou 
zavedeny, 
začátek jejich 
používání. 

Jasně 
stanovené 
standardy jsou 
zavedeny a 
používány. 

Krok 5 

Standardizovat 

Žádná evidence 
kontroly 
managementu. 

Viditelné opatření 
5S. 

Stálé 
zdokonalování 
užívaných 
standardů. 
Evidence 
kontroly 
managementu. 

Primární 
soustředěnost 
je na prevenci. 
Standardy jsou 
stále 
zdokonalovány. 
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2. Typ tabulky – hodnotící tabulka 5S 

Věci a jejich 
uspořádání Tabulka vyhodnocení 5S 

Známka 

0-5 
Poznámky 

Vystěhovat zbytečné 
věci 

Všechny zbytečné věci jsou 
vystěhovány z pracoviště, jen 
potřebné pomůcky a produkty 
zůstávají.  

  

Skladování 
úklidového nářadí 

Všechno úklidové nářadí je 
skladováno, tak aby bylo vždy 
dostupné. 

  

Bezpečnost 
Hasicí přístroje a jiné 
bezpečnostní pomůcky jsou 
přístupné kdykoli. 

  

Věci na podlaze 

Často potřebné, menší 
pomůcky jsou umístěny 
v regálech, na stole. Ale velké 
pomůcky jako různé krabice 
mají své zvýrazněné místo 
určení. 

  

Značení uliček 
Všechny uličky jsou jasně 
vyznačeny rovnými čarami. Jsou 
vždy prázdné, nic neleží na 
vyznačených čárách. 

  

Sklad a jeho 
uspořádání 

Sklad krabic, kontejnérů a 
materiálu je vždy dobře 
uspořádán. 

  

Uložení 
dokumentace 

Na pracovišti se nacházejí jen ty 
dokumenty, standardy, které 
jsou nutné k výrobnímu procesu. 

  

Kontrola 
dokumentů 

Dodržování veškerých pokynů, 
standardů je kontrolováno.  
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Příloha č. 2 

Ukázky strojů z pracoviště 

   

            Obr. č. 4.1 Původní CNC stroj                      Obr.č.4.2 Nový CNC stroj 

              

                                  Obr. č.4.3 Druhý CNC stroj 

 

 

 


