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1 ÚVOD 

Firmy, které se snaţí udrţet na trhu a dosahovat zisku, musí flexibilně reagovat na změny, které 

se odehrávají v podnikatelském prostředí. Nejde jen o zavedení metod, které sniţují náklady, 

zvyšují efektivnost strojů, lidí a procesů. Firma musí promítnout tyto metody do ţivota celého 

podniku, pevně je ukotvit v kultuře dané firmy a zajistit jejich symbiózu. V takovém případě je 

zavedení metody nejúčinnější. 

Dochází k celosvětovému zlepšování ve vztahu dodavatel-odběratel. Zlepšují se procesy ve 

výrobě, ale také procesy ve vztahu k zákazníkovi a jeho potřebám. Definuje se hodnota pro 

zákazníka, doručuje se sluţba nebo produkt zákazníkovi apod. Zlepšování vztahu se neobejde 

bez inovací v celém ţivotním cyklu výrobku nebo sluţby.  

Neţ produkt dorazí k zákazníkovi, projde spoustou operací a úprav, kde můţe docházet 

k plýtvání a tím pádem i k růstu nechtěných nákladů. Z tohoto důvodu je potřeba proces 

optimalizovat, zlepšit tak, aby i zákazník byl spokojenější.  

Firma CS Cabot cítí nutnost zlepšení vztahu s odběrateli (zákazníky). Na základě konzultací a 

výsledků studií, které v této firmě proběhly, byla zvolena jako moţná cesta ke zlepšení zavedení 

metody KAIZEN.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat systém zlepšování v podniku a navrhnout kroky ke 

zdokonalení. V teoretické části diplomové práce bude představena filozofie KAIZEN a metody, 

které se pouţívají pro analýzu stavu podniku. Dále bude představen podnik, ve kterém budou 

daná šetření k zavedení řízení kvality KAIZEN probíhat. V praktické části bude provedena 

analýza současného stavu metod zlepšování v podniku. V další kapitole budou vyhodnoceny 

zjištěné údaje a navrţeno doporučení, které by mohlo firmě pomoci ve zdokonalení systému 

zlepšování kvality.  
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2 PŘEDSTAVENÍ FIRMY 

Firma CS Cabot spol. s r. o. produkuje a prodává saze pro výrobu pneumatik a technické pryţe 

ve svém závodě ve Valašském Meziříčí v České republice.   

V roce 1938 byla v Ostravě zahájena výroba kanálových sazí. V roce 1968 se výroba sazí 

přestěhovala do Valašského Meziříčí, kde byl v roce 1971 zbudován nový závod na bázi 

retortové technologie. Mezníkem v dalším vývoji výroby sazí v České republice bylo vytvoření 

společného podniku mezi firmou DEZA a. s. a Cabot Corporation v roce 1991. 

Výstavba nového závodu s technologií firmy Cabot začala v roce 1992 a výroba na dvou 

výrobních linkách byla zahájena v květnu 1994. Výrobky se prodávají na trhu pod ochrannými 

značkami firmy CABOT. 

Závod ve Valašském Meziříčí je jednou ze šesti evropských sazoven firmy CABOT. 

Spolupracuje s dalšími propojenými místy po celé Evropě. Ústředí firmy CABOT je v Bostonu 

v USA a hlavní výzkumné a vývojové středisko se nachází nedaleko Bostonu, v Billerice. 

CABOT má 36 závodů ve 21 zemích, z nichţ 24 jsou sazovny.  

2.1 Výrobní proces 

Na obrázku číslo 2.1 je uveden proces výroby sazí. Jako hlavní surovina pro jejich výrobu je 

pouţita směs těţkých aromatických uhlovodíků, které jsou buď ropného nebo 

koksochemického původu. Tento základní materiál je umístěn v surovinovém zásobníku. Jako 

základní článek výroby je povaţován reaktor, který má ţáruvzdornou vyzdívku. Plamen uvnitř 

vzniká spalováním plynu nebo kapalné druhotné suroviny s přídavkem horkého vzduchu. Do 

plamene je vstřikován horký olej. Jen malá část oleje se spaluje se zvýšeným přívodem vzduchu 

tak, aby se udrţovala teplota plamene, ale většina se odpaří nebo krakuje a přitom vznikají saze 

a koncový plyn. Reakční teploty se pohybují od 1350 °C do 1800 °C. Doba reakce kolísá v 

rozmezí od několika málo milisekund do několika sekund, kolísání je závislé na druhu 

vyráběných sazí. V zadní části reaktoru je vstřikováním vody sniţována teplota tak, aby bylo 
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dosaţeno asi 1000 °C. Při této chemické reakci, kdy jsou vyráběny saze, dochází k 

nedokonalému spalování.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Proces výroby sazí 

Zdroj: Interní materiály společnosti CS Cabot, s. r. o. 

Proces hoření se reguluje a je zastaven před dokončením v okamţiku, kdy malá část oleje byla 
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jednotlivých agregátů, má výrazný vliv na jejich finální vyuţití. Je tedy důleţité, aby jak 

velikost, tak i typ struktury byly velmi pečlivě sledovány a monitorovány během procesu 

výroby sazí.  

Nově vytvořené agregáty sazí jsou neseny proudem stále horkého koncového plynu k dalšímu 

chlazení a dále k oddělení od koncového plynu ve velkých rukávcových filtrech. Tyto 

nezahuštěné saze jsou dopravovány z filtrů ke konečnému zpracování a uskladnění. Aby bylo 

dosaţeno lepší manipulace se sazemi, jsou zpracovávány na granule, které jsou zahuštěné a 

schopné přepravy. 

Celý systém výroby je hlídán a kontrolován řídícími systémy. K fyzické kontrole ale dochází 

také. Hned v zásobníku suroviny dochází ke kontrolám a to tak, ţe se vezme vzorek do 

laboratoře a tam se kontrolují vlastnosti, jako je např. pigmentace. Další kontrola se týká 

reaktoru, kontroluje se, zda je správná teplota, spalování atd. Následuje kontrola v sušícím 

bubnu. Zde se také odebere vzorek a kontroluje se, zda parametry odpovídají. Další kontrola 

probíhá v rotačním silu, kde se také odebírají vzorky. Následuje kontrola v silech a nakonec 

kontrola u expedice. 

Kaţdý druh sazí má mnoho různých kvalitativních a kvantitativních vlastností, z nichţ kaţdá 

má svou hodnotu.  Mezi tyto vlastnosti patří jodové číslo, síla odstínu, měrný povrch, stálost 

jednotlivých granulí, sypná hustota, hodnota pH, absorbční číslo oleje atd. Konečná jakost 

výrobku je dána synergií účinku všech těchto vlastností. Pro uspokojení zákazníků je důleţité, 

aby byl tento výrobek maximálně uţitečný, aby byl schopen plnit funkce, pro které byl 

zpracován.  

Pro výrobu sazí se pouţívá retortový proces. Suroviny, které jsou pouţité v tomto procesu, jsou 

těţké aromatické uhlovodíky, získávané při destilaci ropy, výrobě etylénu a destilací kameno-

uhelného dehtu. 

Podstatným článkem produkce retortových sazí je reaktor se ţáruvzdornou vyzdívkou. Saze se 

vyrábí chemickou reakcí, při které dochází k nedokonalému spalování. Do vyhřátého reaktoru 

je vstřikován horký olej. Proces hoření se usměrňuje, blokuje před úplným dohořením tak, aby 

jen malá část oleje byla spálena za účelem udrţení reakční teploty, která se pohybuje v rozmezí 

od 1350 °C do 1800 °C a zbytek suroviny je rozloţen za vzniku sazí. 
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Jednotlivé prvotní částice se spolu navzájem spojují a vytvářejí trojrozměrné útvary, které jsou 

nazvány jako agregáty. Celistvost jejich geometrického uspořádání charakterizuje vlastnost 

zvaná struktura. Chemická reakce je ukončena nástřikem vody do reaktoru.  

2.2 Výrobky 

Vytvořené agregáty jsou unášeny v proudu horkého plynu k dalšímu ochlazení a k dělení od 

plynu v rukávcových filtrech. Tyto nezahuštěné saze jsou dále přepravovány ke granulaci, aby 

byly převedeny z nezahuštěné formy do formy palet.  

Jednotlivé druhy sazí lze definovat především velikostí a měrným povrchem částic a dále 

strukturou jejich agregátů. Retortové saze tvoří komplexní skupinu výrobků. Přibliţně 90% 

všech sazí se pouţívá v gumárenském průmyslu, kde se obzvláště vyuţívá ztuţujících 

vlastností. Z hlediska spotřeby je nejvýznamnějším trhem úsek pro výrobu pneumatik. Druhým 

nejvýznamnějším odbytištěm je oblast výroby technické pryţe. Všechny vyráběné saze mají 

registrovanou ochrannou známku Cabot – Vulcan, Spheron, Sterling a Regal. 

Kromě sazí pro gumárenský průmysl firma CS CABOT nabízí i saze pro speciální aplikace, tj. 

do plastů, nátěrových hmot, barev a laků, tiskařských barev a tonerů. Firma také prodává siliky 

– SiO2 (fumed silica) pro různé aplikace, např. do kosmetických a hygienických přípravků, 

silikonových směsí, maziv, těsnících materiálů, lepidel, krémů, vosků, nátěrových hmot, plastů 

pro farmaceutický průmysl atd. 

Zákaznické specifikace jsou velmi citlivé a důvěrné materiály, které existují ve firmě fyzicky, a 

to pouze v originální tištěné podobě pro zákazníky, s nimiţ byly uzavřeny a podepsány. Na 

základě těchto specifikací se vytváří atesty jakosti pro odběratele. Firma poskytuje svým 

zákazníkům určitou formu servisu ve snaze poradit a maximálně uspokojit jejich poţadavky. 

Tímto způsobem také získává informace o poţadavcích na výrobek a jejich zpětnou vazbu. 

Mezi metody vyhodnocování zpětné vazby od zákazníků patří vyhodnocování zákaznické 

spokojenosti. Dotazník je zasílán pouze zákazníkům v tuzemsku, pro zasílání dotazníků do 

ciziny nemá firma oprávnění. Informace zjištěné na základě dotazníků jsou vyhodnocovány v 

intervalu dvou let. Po vyhodnocení otázek firma hledá nápravná opatření vůči nejhůře 

hodnoceným otázkám.  
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Firma CS CABOT zajišťuje přepravu podle poţadavků zákazníka. Ve většině případů se jedná 

o silniční nebo ţelezniční dopravu popř. přepravní prostředky zákazníka. Saze firma expeduje v 

papírových nebo polyetylenových pytlích, ve velkoobjemových polypropylenových pytlích, 

volně loţené ve speciálních přepravních cisternách a kontejnerech, ţelezničních vagonech nebo 

zákaznických kontejnerech. 

2.3 Požadavky na systém jakosti 

Pro firmu CS CABOT je zákazník středem pozornosti, poskytuje takové druhy výrobků, které 

zákazník vyţaduje. Úroveň výzkumu a vývoje této společnosti zaručuje vývoj nových druhů 

sazí a zlepšování výrobního procesu. Je zde uplatňován procesní přístup pro vývoj, uplatňování 

a zlepšování systému managementu jakosti. Na základě toho přístupu byly identifikovány 

hlavní procesy, řídící procesy a podpůrné procesy. Mezi hlavní procesy patří: tvorba smlouvy 

nakupování, výroba sazí, skladování, balení, expedice. Do procesů, které řídí hlavní, firma 

zařadila: tvorbu politiky jakosti, cíle jakosti, přezkoumání managementem, řízení lidských 

zdrojů, interní audit, zlepšování, nápravná opatření, preventivní opatření. Do podpůrných 

procesů patří: řízení dokumentů, řízení záznamů, monitorování a měření, procesy údrţby apod. 

K udrţování koncepce kvality se vyuţívá těchto zdrojů: lidské zdroje, finanční zdroje, 

materiálové zdroje.  

CS CABOT vyuţívá pro zajištění kvality svých výrobků a sluţeb systém kvality, který je 

zaloţený na poţadavcích normy ČSN 9001:2008.  

Tvorba a udrţování politiky jakosti a cílů jakosti patří ve firmě k manaţerským procesům. Mezi 

hlavní body této politiky patří uspokojení zákazníka, naplnit poţadavky společníků CS 

CABOT, přispívat ke spokojenosti zaměstnanců a občanů regionu, za jakost odpovídá kaţdý 

zaměstnanec. 

Cílem systému komunikace a komunikačních cest v organizaci je efektivní řízení celé 

společnosti, včetně systému řízení jakosti. V tomto systému jsou zahrnuty komunikační zdroje, 

mezi které patří všechny zainteresované osoby, tj. zaměstnanci, zákazníci, zástupci bank, 

dodavatelé apod.; dále komunikační cesty, do kterých lze zařadit jakoţto hlavní systém pro 

sdělování a stanovování povinností a pravomocí organizační strukturu; komunikační média, do 



11 

kterých lze zařadit především procesní systémy, které jsou zaměřeny na jednotlivé procesy a 

společné systémy, které procházejí napříč několika funkcemi, případně celou organizací Cabot 

Corp anebo společností CS Cabot. Kromě jiţ zmíněných informačních systémů jsou pouţívány 

také komunikační cesty jako porady a další způsoby výměny informací na pracovišti, systém 

porad v oblasti jakosti (EMS - enviromental management system), systém porad jednotlivých 

týmů podle povahy činnosti týmu, hodnocení pracovního výkonu. Mezi nástroje řízení 

efektivnosti komunikace patří šetření kvality komunikace, sebehodnocení podle EFQM, 

čtvrtletní porady QSMR, manaţerské procesy zaměřené na získávání zpětné vazby.  

V CS CABOT se určují a poskytují zdroje pro udrţování QMS a neustálé zlepšování jeho 

efektivnosti pro plnění spokojenosti zákazníků. Mezi tyto zdroje patří lidské, finanční a 

informační vybavení společnosti. Hlavním cílem lidských zdrojů je najít, získat, udrţet a 

zabezpečit rozvoj lidských zdrojů tak, aby byly splněny všechny podnikatelské cíle společnosti. 

Zlepšování je zaloţeno na pravidelném přezkoumávání systému managementu jakosti, 

stávajících potřebách společnosti a na základě faktů zjištěných monitorováním a měřením. 

Infrastruktura je zajištěna tak, aby byla shodná s poţadavky na výrobek. Jedná se zejména o 

určení budov a technického vybavení a zařízení pro proces a podpůrné sluţby. Mezi podpůrné 

procesy patří např. údrţba. Cílem je minimalizace poruch a odstávek technologického zařízení, 

efektivní provádění údrţbářských prací, důsledné zajišťování preventivní údrţby a tím stálé 

zlepšování všech činností údrţby, spolehlivosti a bezpečnosti zařízení a strojů. Ve firmě je 

zavedena směrnice EMS podle ISO 140001:2004 pro ochranu ţivotního prostředí a podle této 

normy je také certifikována.  
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3 Teoretická a metodologická východiska zlepšování 

kvality 

V následující kapitole budou rozebrána teoretická a metodologická východiska důleţitá pro 

metodiku KAIZEN. Nejprve je rozebrána filozofie KAIZEN a tři pilíře, o které se opírá. S 

metodou KAIZEN je úzce spjata také týmová spolupráce. Proto je nutné vytvářet podmínky pro 

týmovou spolupráci a také ji podporovat mezi zaměstnanci. Pokud firma chce, aby metoda 

KAIZEN přinesla kýţené ovoce, je nutné, aby byla prostoupena celým podnikem od těch 

nejniţších základních funkcí aţ po vedoucí pozice. Následující kapitola tedy popisuje podpůrné 

a pomocné procesy, které jsou nutné pro aplikování filozofie KAIZEN v podniku. 

3.1 Filozofie KAIZEN 

Nepřetrţité zlepšování je jinými slovy KAIZEN. Je to japonský přístup, který se vyvinul jako 

součást přístupu Total Quality Management (TQM). Název KAIZEN je sloţen ze dvou 

japonských slov: „kai“ – změna, „zen“ – dobro. 

Při uplatňování přístupu KAIZEN se postupuje na základě těchto principů: 

1. Kvalita je chápána v tom nejširším slova smyslu, coţ znamená, ţe zahrnuje také na 

příklad úroveň organizace a řízení procesů, náklady procesů atd. 

2. Objektem zlepšování jsou procesy. 

3. Zlepšování je nepřetrţité podle modelu P-D-C-A. 

4. Zlepšování probíhá cestou malých změn. 

5. Uplatňují se jednoduché nástroje zlepšování zaloţené na statistické podpoře. 

6. Týmové zlepšování je rozvinuto na všech organizačních úrovních podniku. 
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7. Motivace členů týmů je podpořena podnikovou kulturou, zejména vědomím, ţe pokud 

zlepšení povede k úspoře pracovníků v konkrétním procesu, vzniknou pro ně pracovní 

příleţitosti v jiných úsecích podniku. 

KAIZEN je podepřen třemi pilíři. První pilíř je „osobní KAIZEN“, kterým zlepšujeme sebe 

sama, schopnost měnit získané informace na znalosti v konkrétních situacích, schopnost 

plánovat a řídit aktivity v čase, schopnost udrţovat rovnováhu v ţivotě a tím také dosahovat 

vysokou individuální výkonnost. (Košturiak, 2010) 

Druhý pilíř KAIZENu se zabývá vytvářením důvěry a vzájemné spolupráce. „Vyšší důvěra, 

znamená vyšší rychlost a niţší náklady“ (Košturiak, 2010, s. 1). Důvěra a otevřená komunikace 

jsou základem pro rychlou identifikaci skutečných problémů a jejich příčin. Zlepšování je 

týmová spolupráce, pro kterou je třeba vytvářet kulturu řešení problémů a konfliktů pomocí 

konsenzu (win-win), společného sdílení nejlepších praktik a učení se z minulých akcí.  

Třetím pilířem systému KAIZEN je organizace systému řešení problémů v podniku, tato 

organizace obsahuje následující prvky: 

1.  Zachycení problému, jeho okamţitá analýza a identifikace příčin. 

2. Opatření a návrhy řešení přímo v procesním týmu, zlepšovací návrhy. 

3. Systém workshopů, který řeší komplexnější meziprocesní problémy a zlepšuje procesy 

s ohledem na roční cíle zvyšování výkonnosti firmy. 

„KAIZEN je zaloţen na tom, ţe lidé v podniku musí pouţívat rozum stejně dobře jako svaly a 

ruce“ (Košturiak, 2010, s. 3).  
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3.2 Zlepšování týmovou formou 

Total Quality Management (TQM) vznikl v Japonsku jako přístup pro řízení organizací. Je 

zaloţen na pochopení kvality jako faktoru přeţití podniku a zvyšování jeho výkonnosti. Kvalita 

je v tomto případě chápána jako způsob ţivota a její aspekt je promítnut do veškerého 

rozhodování.  

V TQM se uplatňuje zlepšování v malých krocích, které je zaloţeno na těchto principech: 

1) Zaměření se na zákazníky, patří zde: pečlivé naslouchání zákazníkům, měření toho, co je 

pro ně důleţité, udrţování osobního kontaktu. 

2) Zlepšování procesů: nahlíţení na podnikání jako na soubory procesů, zkoumání systémů 

jako celků, nesvalovat vinu na jednotlivce, prolomení bariér mezi funkcemi, chápání útvarů, 

kterým jsou dodávány výrobky nebo sluţby, uzavíraní dlouhodobých partnerství se 

zákazníky. 

3) Zavedení řízení zaloţené na faktech: otevřít oči k příleţitostem pro zlepšování, hledat 

podstatné příčiny problémů, určit standardy. 

4) Uvolnění potenciálu lidí: podporování nepřetrţitého vzdělávání, podporování týmové práce, 

nepřetrţité rozvíjení sebedůvěry a smyslu pro zodpovědnost personálu. 

Prevence před následností je příznačným rysem TQM. Poţaduje se kvalita napoprvé a pořád. 

Zásadní význam je přikládán předvýrobním etapám, v nichţ je zařazena celá řada kontrolních 

bodů. Jiţ pojetí produktu musí minimalizovat rizika problémů s jeho výrobou a uţíváním. 

V předvýrobních etapách se široce pouţívají preventivní metody, jako jsou na příklad QFD, 

FMEA, Poka-Yoke atd. (Macurová, 2008) 

Ve výrobě, ale i v dalších činnostech platí zásady „nepokračuj na vadné práci“ a „příští proces 

je můj zákazník“. Na základě těchto zásad mají pracovníci povinnost provádět samokontrolu 

vlastní práce a také nepřebírat od předcházejících procesů neshodné výrobky. Mají právo 

přerušit výrobní proces v případě problému s kvalitou.  
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Systém řízení kvality musí vytvořit předpoklady k iniciaci a fungování mechanismu zlepšování 

kvality. Sebelepší příprava procesů však nevylučuje vznik negativních odchylek z důvodu 

nedostatečné úrovně poznání fyzikálních či chemických zákonitostí, sloţitosti analýz, struktury 

surovin a materiálů, neovladatelnosti vnějšího prostředí. Důleţitost diagnostické a 

racionalizační činnosti neustupuje do pozadí ani u technicky vysoce dokonalých a organizačně 

velmi dobře připravených procesů. Zde představuje zlepšení i nepatrných detailů prakticky 

nejvýznamnější zdroj sniţování nákladů. Smyslem zlepšování kvality je redukování variability 

výsledných znaků kvality a přiblíţení jejich hodnot cílové hodnotě, kterou poţaduje zákazník, a 

nebo je dána legislativou. (Macurová, 2008) 

3.3 Zlepšování procesů v podniku  

Podle Macurové (2008) je proces sled činností, který mění vstupy na výstupy. Při podnikových 

procesech jde hlavně o to, aby objednávka zákazníka přešla přes procesy v podniku co 

nejrychleji, aby byly dodrţeny předepsané standardy a s minimálními náklady. Čím déle se 

objednávka zdrţí v podnikových procesech, tím více se zvyšují náklady a tím déle čeká 

zákazník na objednaný výrobek nebo sluţbu a podnik na své peníze.  

Zlepšování procesů se obvykle zaměřuje na následující oblasti: úzká místa, redukce variability 

nestabilních procesů, redukce plýtvání v procesech, zeštíhlování, výrobky se kterými je 

zákazník spokojen, změny procesů s ohledem na nové výrobky, inovace, pracoviště neúměrně 

zatěţující člověka (fyzická námaha, duševní koncentrace), neproduktivní procesy a procesy, 

které nedosahují plánovaných cílů.  

Firemní procesy jsou vzájemně propojeny do toku, ve kterém se pohybuje materiál, informace a 

pracovníci. Při zlepšování procesů se nejčastěji chybuje v tom, ţe zlepšení jednoho procesu 

zhorší všechny ostatní procesy. Výsledkem zlepšování nebo inovace procesů by mělo být 

vytvoření hodnoty.  
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3.4 Kontrola kvality  

Definic pro kvalitu existuje mnoho, jedna za všechny: kvalita je cokoli, co lze zlepšit či 

zdokonalit. Bez ohledu na to, co si kaţdý pod pojmem kvalita a produktivita představí, druhou 

stranou této mince je KAIZEN. Kdykoli a kdekoli v podniku dochází ke zdokonalování, 

v konečném důsledku se to projeví v takových oblastech jako je kvalita a produktivita. 

Počátečním krokem zdokonalení je schopnost vidět potřebu zdokonalení, schopnost vidět a 

uvědomit si existující problémy. Největším nepřítelem přístupu KAIZEN je spokojenost a právě 

proto KAIZEN zdůrazňuje odhalování problémů a dává rady pro jejich identifikaci. Jakmile 

jsou problémy identifikovány, vyvstává potřeba je řešit. KAIZEN je rovněţ procesem, který 

problémy řeší. Ve skutečnosti vyţaduje pouţití různých nástrojů na řešení problémů. Míra 

zlepšení dosahuje nových výšin s kaţdým dalším vyřešeným problémem. Aby bylo dosaţeno 

trvalé úrovně, musí být kaţdé zdokonalení standardizováno, proto KAIZEN vyţaduje také 

standardizaci. 

3.5 Demingův cyklus  

Deming zavedl v Japonsku „Demingův cyklus“, coţ je jeden z klíčových nástrojů kontroly 

kvality pro zajištění neustálého zdokonalování. Tento cyklus je také nazýván jako Demingovo 

kolo nebo Cyklus PDCA. Deming zdůrazňoval důleţitost nepřetrţité interakce mezi výzkumem, 

projekcí, výrobou a prodejem, aby výrobce dosáhl vyšší kvality a tím i spokojenosti zákazníků. 

Sloţkami tohoto cyklu jsou: 

1. P – plánování změny (Plan) – zhodnocení současné situace, stanovení cílů, kterých má být 

dosaţeno plánovanou změnou, vytipování potřebných změn procesu, navrţení způsobu 

řešení, uvědomění si překáţek, které musí být odstraněny při zavedení změn, plánování 

postupu prováděných změn. 

2. D – provedení změny (Do) – uskutečnění malé změny a sledování výsledků. 
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3. C – Zhodnocení účinků změny (Check) – pozorování a změření účinků změny, rozbor 

účinků změny, posouzení účinků změny, hledání jiných, účinnějších cest ke zlepšení, 

rozhodnutí o dalších zlepšeních. 

4. A – jednání (Act) – zpracování změn do systému, norem, postupů, pravomoci a 

odpovědnosti. 

Celý postup by se měl stále opakovat znovu na kvalitativně vyšší úrovni, a to u všech činitelů 

procesu v souvislosti s měnícími se poţadavky zákazníka. Jak je znázorněno na obr. číslo 3.1 

(Imai, 2007). 

  

Obr. 3.1 Demingův cyklus 

Zdroj: Vlastní zpracování podle PDCA (2010) 

3.6 Kroky postupu Quality Journal 

Pro posloupnost kroků postupu při řešení problémů se v rámci KAIZEN vţil název Quality 

Journal (deník kvality). Tento název se pouţívá proto, ţe týmy se denně scházejí a výsledky 

jednotlivých kroků názorně zobrazují, aby byly neustále k dispozici v diskusích, rozhodování a 

k zaznamenávání úkolů a pokroku. Nyní budou popsány kroky postupu Quality Journal podle 

Macurové (2008): 

1. Identifikace problému – problém je odlišnost mezi ţádoucím a skutečným stavem. Jde o 

neplnění poţadavků zákazníků, ale i o značné náklady na kvalitu. Identifikace musí být 

zaloţena na skutečnosti. Vybere se nejzávaţnější problém, vymezí se priority. Vytyčí se 

Do 

Plan  

Act  

Check

an  
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termín vyřešení, cílový stav, očekávané přínosy. Mezi nástroje, které jsou vhodné 

k tomuto kroku, patří: histogramy, Paretova analýza, regulační diagramy. 

2. Pozorování problému – zjišťuje se, jak se problém projevuje. Identifikují se předpoklady 

jeho vzniku (čas, místo, pouţité vstupy atd.) a specifikují se nositelé problému. Zjišťuje 

se opakovanost problému, vývoj sledovaného znaku kvality v čase atd. Při pozorování 

problému lze pouţít nástroje, jako jsou vývojové diagramy, histogramy, spojnicové 

diagramy a Paretova analýza. 

3. Analýza příčin – zde se uplatňují dva kroky, první z nich je stanovení hypotéz. 

Identifikují se příčiny a následky, dále se provede týmová analýza všech moţných příčin 

a redukce na příčiny, jejichţ působení je skutečně prokázáno. Mezi metody pouţívané 

v prvním kroku patří brainstorming, diagram příčin a následků. Druhý krok je testování 

hypotéz, tzn., ţe se zde provádí plánování a provedení experimentů, resp. shromáţdění 

nových dat, určení vah vlivu jednotlivých příčin a nalezení kořenových příčin. Zde se 

uplatňuje korelační a regresní analýza, ANOVA a DOE simulace. 

4. Návrh a realizace opatření k odstranění příčin problému – tento dílčí krok v sobě skrývá 

dvojí opatření. Nápravná opatření, coţ jsou opatření, kterými se zabraňuje opakovanému 

vzniku problému působením na klíčové příčiny. Opatření preventivní, kde dochází 

k zabránění vzniku potencionálního problému. Pracuje se ve variantách, týmovým 

způsobem. Všechny varianty se posoudí a vybere se optimální varianta, součástí je také 

posouzení a identifikace neţádoucích průvodních jevů. Lze vyuţít metody jako 

brainstorming a afinitní diagram. 

5. Kontrola účinnosti opatření – jedná se o komplexní posouzení změn. Nejvýhodnější je 

prezentovat efekty i ve finanční podobě. Kontrolu lze zajišťovat různým měřením a 

vizualizačními technikami. 

6. Trvalé odstranění příčin problému – jde o standardizaci změny. Její trvalé zakotvení 

v dokumentaci (odpovědnost za kontrolu, provádění) a výcvik pracovníků. Je nutné 

pracovníkům vysvětlit, proč se změna provedla, jinak je pravděpodobné, ţe pracovníci 

zaujmou ke změně negativní postoj a změna nebude provedena v konečném důsledku. 

Musí být pouţita závazná dokumentace, musí být provedeno seznámení pracovníků se 

změnou, jejich výcvik a zakotvení v motivaci. 
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7. Zpráva o řešení problému a plánování budoucích aktivit – průběh a výsledky řešení se 

doloţí konkrétními údaji a rozbory. Sumarizují se problémy, které se nepovedlo úplně 

vyřešit a vytvoří se návrhy na dořešení. Zde jsou pouţity kontrolní tabulky. 

Krouţek kvality je vymezen jako skupina zaměstnanců, která na svém pracovišti dobrovolně 

provádí různé činnosti vedoucí ke kontrole kvality. Tyto krouţky provádí svou činnost 

nepřetrţitě, jako součást celopodnikového programu kontroly, sebezdokonalování, vzájemného 

vzdělávání a kontroly toků. Krouţky kontroly kvality jsou pouze součástí celopodnikového 

programu, nikoliv jedinou náplní absolutní kontroly kvality. (Imai, 2007) 

Pod pojmem kontrola kvality byla většinou chápána kontrola kvality, která byla uplatňována 

v procesu výroby, především v kontrole dodávaných materiálů na začátku výrobní linky nebo 

výrobního procesu a kvality výrobků, které tuto linku nebo proces opouštěly. Brzy však došlo 

k pochopení faktu, ţe samotná kontrola nedělá nic pro zlepšení kvality výrobků, ţe o této 

kvalitě by se mělo rozhodovat ve výrobní fázi. Od té doby pojem kontrola kvality (QC) 

znamená jak kontrolu kvality, tak i nástroj pro celkové zdokonalení manaţerských výkonů. 

Následující obrázek číslo 3.2 porovnává jednotlivé metody neustálého zlepšování.. 

Demingův cyklus Quality Journal 

Plan (P) 

Identifikace problému 

Sledování problému 

Analýza příčin problému 

Do (D) Návrh a realizace opatření k odstranění příčin 

Check (C) Kontrola účinnosti opatření 

Act (A) 

Trvalá eliminace příčin 

Zpráva o řešení problému a plánování budoucích 

aktivit 

Obr. 3.2 Porovnání jednotlivých metod neustálého zlepšování 

Zdroj: Na základě Plura (2001), vybraná část 
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3.7 Motivování zaměstnanců 

Motivování zaměstnanců je vnitřní proces, který vyjadřuje touhu a ochotu člověka vyvinout 

určité úsilí vedoucí k dosaţení subjektivně významného cíle nebo výsledku. Motivace je na 

základě předcházející definice úzce spjata s chováním respektive jeho projevem. To, co v 

daném případě chybí k motivaci, je určitá hybná myšlenka, která je příčinou toho, ţe jedinec 

bude motivován ke svému výkonu. 

Zde budou rezbírány motivy, které vedou k volbě určitého typu pracovní činnosti. Jedná se tedy 

o pracovní motivaci. Rozlišují se dva motivy: 

1. Přímé motivy, např. potřeba kontaktu s druhými, vlastní rozhodování, touha po moci, 

motiv výkonu – práce sama o sobě je zdrojem uspokojení. 

2. Nepřímé motivy, např. mzda uspokojující jiné potřeby, potřeba jistoty, uplatnění se – 

práce je prostředek, který uspokojuje jiné potřeby (Tureckiová, 2004). 

Zlaté pravidlo motivace je podle Plamínka (2007) přizpůsobení lidí úkolům. Je nutné 

zaměstnance „donutit”, aby respektovali úkoly takové jaké jsou, včetně toho, co se jim na nich 

nelíbí. Tato činnost vyţaduje značnou míru stimulace, neboli působení na člověka zvenčí. Lidé 

(zaměstnanci) se neradi přizpůsobují okolnostem, coţ vede k větším nárokům na kontrolu. Také 

je nutné říci, ţe v okamţiku, kdy zaměstnanec  přestane být stimulován, nemá důvod plnit dál 

daný úkol. 

První a do současné doby asi nejvlivnější autor teorie motivace je psycholog Abraham H. 

Maslovow. Vytvořil teorii hierarchie potřeb, která je známá jako Maslowova pyramida. Na 

obrázku číslo 3.3 je vidět rozloţení potřeb do pěti uspořádaných skupin, přičemţ fyziologické 

potřeby spolu s potřebami bezpečí jsou označovány jako potřeby niţší nebo také nedostatkové a 

ostatní tři skupiny tvoří potřeby vyšší neboli růstové. Podle Maslowova mělo jít o obecnou 

teorii motivace. To znamená, ţe jednotlivé skupiny potřeb měly být pouţity univerzálně a být 

společné pro většinu osob. Potřeby vyšší hierarchické úrovně měly být vyvolány aţ teprve po 

relativním uspokojení potřeb niţší hierarchické úrovně.  
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Maslowovy předpoklady byly vyvráceny, ale přínos jeho terorie potřeb zůstává aţ do současné 

doby značný.  

 

Obr. 3.3 Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj: Vlastní zpracování podle IT Solution (2011) 

Převod způsobů uspokojování potřeb uvedených v obrázku 4.3 lze aplikovat do podnikové 

reality následujícím způsobem: 

1. Fyziologické potřeby pomáhá zajišťovat mzda nebo plat a odpovídající pracovní a 

organizační podmínky, díky kterým jsou uspokojovány také některé další potřeby. 

2. Potřeba jistoty a bezpečí pomáhá uspokojovat prostředky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a zprostředkovaně jistotu pracovního místa. 

3. Sociální potřeby jsou uspokojovány pomocí sociálního kontaktu se spolupracovníky, 

příslušností k určité skupině a vybudováním určité pozice v ní. 

  

  

  

  

POTŘEBA BEZPEČÍ 

FYZIOLOGICKÉ   POTŘEBY Plat, příjemné pracovní podmínky 

Jistota práce, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, pracovní výhody 

Soudrţnost pracovního týmu, přátelské 

vedení 

Náročná práce, tvůrčí příleţitost, úspěšnost 

v práci, postup v hierarchii pracovních 

pozic 

Uznání jedince jako pracovníka, uznání 

prestiţe jeho profese, pocit naplnění 

z konkrétní práce 

POTŘEBA SOUNÁLEŢITOSTI 

POTŘEBA UZNÁNÍ 

POTŘEBA SEBEREALIZACE 

APLIKACE NA PRACOVNÍ OBLASTI 
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4. Potřeba uznání, která jiţ nemusí být společná všem lidem, přináší uspokojení z práce, 

pracovního postavení, pozitivní hodnocení pracovního výkonu a různé formy 

nehmotného odměňování zaměstnanců. 

5. Potřeba seberealizace je uspokojována moţností vzdělávání a rozvoje, který můţe být jak 

odborný, tak osobnostní a není přímo vázán na uspokojení z dobře vykonané práce - moţnost 

samostatně rozhodovat. 

6. Podle Tureckiové (2004) je pracovní motivace situačně podmíněná a proměnlivá. V 

interakci s pracovním prostředím se obsah motivace proměňuje např. v závislosti na 

cílech pracovního chování, charakteru úkolu, osobností nadřízeného a sociálním klimatu 

pracovní skupiny nebo týmu. 

Ve firmách existují nejrůznější motivační programy, které mají prostřednictvím systematického 

působení na motivaci pracovníků i pracovních týmů vést k přijetí cílů organizace jednotlivci i 

skupinami a posílit tím angaţovanost pracovníků a jejich podíl na řídích aktivitách; k dosaţení 

ţádoucích změn v pracovním jednání, které by umoţnily dosahování vysokých pracovních 

výkonů; k podpoře pracovní spokojenosti. 

Mezi konkrétní faktory, které ovlivňují pracovní motivaci, a mezi nástroje motivování 

pracovníků lze v souladu s výše uvedenými východisky zařadit především: náplň práce a 

dohodu na výkonových cílech, spolupráci pracovníků a moţnost angaţovat se na cílech firmy 

nebo týmu, přenášení pravomocí, efektivní komunikaci vedoucího s pracovníky a systém zpětné 

vazby, informovanost o dění ve firmě a poskytování všech informací, které pracovníci potřebují 

nejen pro svůj aktuální výkon, ale také pro pocit jistoty, ţe s nimi firma počítá apod. 

(Tureckiová 2004) 

Jako prostředek zjišťování jak vnímají zaměstnanci proces zlepšování ve firmě, by bylo vhodné 

pouţít nějakou formu dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření je vhodné provádět jak u 

výkonných pracovníků, tak i u pracovníků ve vedoucích pozicích. Dané šetření můţe probíhat 

buď formou tzv. interview, kdy dochází k přímému rozhovoru mezi dotazovatelem a 

respondentem. Dotazovatel je tak přímo konfrontován s reakcí respondenta, tedy zaměstnance a 

můţe z nich vyvozovat závěry. Dále lze pouţít dotazník. Je vhodné vypracovat dva druhy 

dotazníků, jeden pro výkonné pracovníky a druhý pro pracovníky na vedoucích pozicích. U této 
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formy šetření však chybí přímá konfrontace s dotazovatelem a můţe dojít k určitému zkreslení 

informací z důvodu neporozumění otázky.  

Existuje mnoho způsobů, jak lze zaměstnance odměňovat. Podle Kociánové (2010), jedním z 

nejpopulárnějších systémů, jak odměňovat zaměstnance, je tzv. Cafeteria systém. Jedná se o 

zaměstnanecké benefity, kdy samotní zaměstnanci si zvolí takový benefit, který chtějí, 

respektive, který je v nabídce. Lze říci, ţe se jedná o „věrnostní program” zaměstnanců, kteří 

sbírají body nebo kredity, které mohou utratit za benefit, který si zvolili z nabídky. 

Zaměstnavatel předem stanoví, co se v dané nabídce bude nacházet a stanoví také cenu dané 

zaměstnanecké nepeněţní výhody.  

Aby systém Cafeteria splňoval svůj účel, tedy aby motivoval a odměňoval zaměstnance, je 

nutné jej „vhodně nastavit” tak, aby zaměstnancům vyhovoval. Pod pojmem „vhodně nastavit” 

si však nelze představit např. konstantní počet bodů, které mohou zaměstnanci kaţdý měsíc 

získat. V takovém případě tento systém plní pouze funkci jakési nepeněţní odměny, která 

moţná potěší, ale rozhodně nemotivuje. Motivační funkci lze zajistit tak, ţe přidělování bodů je 

přímo závislé na výkonu pracovníka a musí být transparentní. Pokud zaměstnanec získá 

bonusové body, je pak vhodné mu sdělit, za co dané body získal. Lze to totiţ povaţovat za 

vyjádření díků za odvedenou práci a to uţ zaměstnance motivovat určitě bude.  

Mezi zaměstnanecké odměny patří i takové benefity, které mají sociální povahu jako ţivotní 

pojištění hrazené zcela nebo zčásti zaměstnavatelem, půjčky a ručení za půjčky, jesle a 

mateřské školky. Aby si firmy udrţely své zaměstnance, musí neustále obměňovat, rozšiřovat a 

přizpůsobovat svůj systém zaměstnaneckých výhod a benefitů. K motivaci zaměstnanců určitě 

přispívá, pokud jim firma umoţňuje a hradí kontinuální vzdělávání se v daném oboru, poskytuje 

i další výhody jako sluţební automobil, podílení se na zisku firmy, hradí náklady spojené s 

reprezentací firmy apod.  

3.8 Six sigma 

Přístup Six sigma byl vyvinut společností Motorola, která se snaţila uspět v konkurenčním boji 

s firmami, které nabízely výrobky s vyšší jakostí a niţší cenou. Uplatnění této strategie bylo 

doprovázeno výrazným úspěchem, který byl oceněn i tím, ţe firma Motorola jako pvní velká 
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organizace v USA získala národní cenu za jakost.  Je symbolem perfektnosti, ale i dobrých 

ekonomických výsledků. Usiluje o minimalizaci výskytu neshod, a tím i o zvýšení produktivity 

a ziskovosti firmy. Tento přístup vychází z toho, ţe v důsledku neshod jsou podnikové procesy 

drahé a ţe zbytečné aktivity spojené s „výrobou” těchto neshodných výrobků, jejich evidencí a 

řešením, představují skrytou továrnu, která nic nevyrábí, pouze spotřebovává. Přístup je 

zaměřen na prevenci neshod způsobem, který je systematický, zapojuje podnikové vedení, je 

zaváděn „shora dolů”, je přísně zaloţen na faktech, je podporován statistickými nástroji, opírá 

se o vysoce kvalifikované experty na zlepšování procesů, kteří byli k tomuto účelu vycvičeni a 

umění vyuţívat nástroje zlepšování. Tato strategie se orientuje na řešení problémů a představuje 

metodu shromaţďování údajů a jejich statistické analýzy s cílem přesně stanovit zdroje chyb a 

cesty k jejich odstranění. Projekty zlepšování jakosti jsou vybírány na základě zpětné vazby od 

zákazníka a moţných úspor nákladů. (Plura, 2001) 

Přístup Six sigma definuje neshodu jako cokoli, co nevyhovuje specifikacím zákazníka, jako 

jakýkoli druh nepřijatelného výstupu procesu. Úroveň kvality znamená výskyt maximálně 3,4 

neshodné jednotky z milionu. Tomu odpovídají následující poţadavky na způsobilost procesu: 

1. Směrodatná odchylka (σ) nesmí být větší neţ 1/12 šířky tolerančního pole a současně. 

2. Střední hodnota (μ) nesmí leţet dále neţ 1,5 násobek směrodatné odchylky od středu 

tolerančního pole. 

Z výše uvedených kritérií vyplývá, ţe připouští posun procesu, a to aţ do vzdálenosti 1,5 x σ i 

přesto, ţe je poloha procesu posunuta, je výskyt neshod menší nebo popř. roven 3, 4 ppm (parts 

per milion) díky velmi malé variabilitě při splnění výše uvedených podmínek jsou indexy 

způsobilosti Cp = 2,0 a Cpk = 1,5. Index Cp vypovídá o schopnosti procesu pracovat s danou 

přesností, tzn. ţe vyjadřuje potenciální způsobilost. Neposkytuje však ţádné informace o poloze 

procesu. Index Cpk říká, zda nedošlo k takovému posunu skutečného středu kolísání procesu 

vůči středu specifikačních mezí, který by ve spojitosti se skutečnou variabilitou procesu ohrozil 

dodrţení specifikačních mezí. Jsou-li předepsány obě specifikační meze, pak se testuje 

způsobilost dodrţení kaţdé z nich. Specifikační meze lze definovat jako dovolený rozsah 

hodnot. (Plura, 2001) 

Six sigma se opírá o soustavný výcvik, osvojování si nových postojů, týmovou práci a o 

speciální techniky k trvalému zlepšení procesů. Vyuţívá jednoduché i pokročilejší statistické 
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metody. Při zavádění přístupu je vhodnější začít s vyuţíváním jednoduchých statistických 

metod, jako je Paretova analýza, popisná statistika apod. a teprve potom sloţitějších 

statistických metod jako je např. analýza rozptylu (ANOVA), plánování experimentů (Design 

of Experiments – DOE) atd. 

Základem aplikace tohoto přístupu jsou projekty Six sigma, které jsou zaměřeny na zlepšení 

procesů a redukci variability. Projekty zlepšování se uskutečňují pomocí dvou typů postupů: 

1. DMAIC pro existující proces, jehoţ chování nevyhovuje specifikacím. 

2. DMADV pro návrh nového procesu nebo produktu dosahujících úrovně Six sigma, 

respektive pro existující proces, který jiţ byl změněn, ale stále nedosahuje potřeb 

zákazníka nebo úrovně Six sigma. 

DMAIC obsahuje následující kroky: 

Define (Definuj) – definují se cíle pro zlepšování, klíčoví zákazníci (externí i interní) a jejich 

pořadavky. 

Measure (Měř) – měří se četnost výskytu neshod a způsobilost procesů, které výskyt neshod 

ovlivňují. Také se musí prozkoumat, zda samotné měření není zatíţeno chybami. 

Analyze (Analyzuj) – proces se analyzuje a určují se hlavní příčiny vad. Problém se převádí do 

„řeči” statistiky a pracuje se se statistickými metodami. 

Improve (Zlepšuj) – hledá se taková úprava procesu, která zamezí vzniku vad a umoţní 

dosahovat úrovně Six sigma. 

Control (Kontroluj) – Neustálým sledováním procesu se ověřuje a prokazuje, ţe problémy 

procesu se jiţ nevyskytují a ţe proces dosahuje poţadované způsobilosti. 

Šampión Six sigma je pracovník na úrovni vedení organizace, který je zodpovědný za program 

Six sigma a propaguje jej v organizaci. Je seznámen se základními i pokročilejšími statistickými 

nástroji. (Plura, 2001) 

Drţitelé mistrovských černých pásů jsou pracovníci, které vybírá šampión pro šíření znalosti 

metody Six sigma v organizaci. Spolupracují se šampiónem při identifikaci projektů zlepšování, 

zajišťují výcvik drţitelů černých pásů, popřípadě zelených pásů. Musí ovládat základní i 

pokročilé statistické metody.  
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Drţitelé černých pásů působí jako vedoucí projektových týmů. Jsou to technicky zaměření 

experti pro realizaci programu Six sigma. 

Drţitelé zelených pásů jsou výkonnými pracovníky, kteří jsou do projektů Six sigma zapojeni 

jen zčásti. Při řešení projektů jsou vedeni drţiteli černých pásů. (Plura, 2001). Následující 

obrázek 3.4 porovnává přístupy KAIZEN a Six sigma. 

Kritérium KAIZEN Six sigma 

Frekvence zlepšování Nepřetrţitě Nepřetrţitě 

Oblasti zlepšování Všestranné zlepšování kvality 
Prvotné redukce variability 

procesů 

Aktéři 
Týmy sloţené z řadových 

pracovníků 

Týmy řízené statistickými 

specialisty 

Organizační začlenění Decentralizované týmy 
Hierarchická struktura 

specialistů 

Zavádění přístupu v organizaci Zdola nahoru Shora dolů 

Nástroje zlepšování 
Jednoduché statistické metody a 

metody týmové práce 

Kombinace jednoduchých a 

pokročilých statistických 

metod 

Obr. 3.4 Srovnání přístupů KAIZEN a Six sigma 

Zdroj: Zpracování na základě Macurové (2008) 
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4 Analýza dosavadních přístupů a výsledků 

zlepšování kvality v podniku 

Následující kapitola je sestavena na základě rozhovorů s vedoucím řízení jakosti. Dále na 

základě poskytnutých interních materiálů, jako jsou: Projekt návrhů na zlepšení pro CS Cabot, 

Poţadavky na systém jakosti, Vize a hodnoty společnosti, Procesní přístup v CS Cabot, Systém 

managementu jakosti, Poţadavky na dokumentaci, Řízení záznamů, Politika jakosti, Vnitřní 

dokumentace, Infrastruktura.  Vzhledem k tomu, ţe podnikatelské prostředí je nelítostné a 

jakákoli chyba nebo nepozornost je trestána ztrátou zákazníka či důvěryhodnosti, ostatní 

dokumenty mi nebyly poskytnuty, protoţe se jednalo o citlivé údaje, které by mohla vyuţít 

konkurence. Je zde popsán systém řízení jakosti, a jak firma postupuje při řešení problémů, jak 

probíhá komunikace mezi jednotlivými pracovníky, systém kontroly, který je ve firmě 

uplatňován a politika jakosti.  

4.1 Systém řízení jakosti 

Vedoucí řízení jakosti s výkonnou pravomocí a zodpovědností pro záleţitosti související se 

systémem jakosti je jmenován ve smyslu normy ISO 9001:2008. Představitel vedení pro jakost 

má následující pravomoce a odpovědnost, které jsou potřebné k implementaci koncepce jakosti, 

poţadavků normy ISO 9000:2008 a k údrţbě systému jakosti: je členem vedení společnosti, 

zodpovídá za soulad systému jakosti s poţadavky normy ISO 9001:2008, určuje potřebu a 

rozhoduje o vypracování dokumentace systému jakosti,  vyjadřuje se a zodpovídá za formální 

stránku dokumentace systému jakosti, koordinuje činnosti vedoucí k zavedení systému jakosti a 

k jeho udrţování, je vydavatelem Příručky jakosti, jmenuje auditory pro interní prověrky 

jakosti, navrhuje plán interních a plán externích auditů, zodpovídá za externí pasivní audity, 

schvaluje zápisy z interních prověrek jakosti, předkládá vedení společnosti zprávu o stavu 

systému jakosti, navrhuje generálnímu řediteli nápravná opatření k zajištění funkčnosti systému 

jakosti, vypracovává odbornou náplň školení o jakosti a podílí se na realizaci školení, 
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zodpovídá za vymezení systému jakosti a výběr certifikační organizace pro systém jakosti, 

zajišťuje styk firmy s certifikačními organizacemi. 

Firma vyuţívá certfikovaný systém řízení jakosti. Firma je certifikována podle norem ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2008. Kromě toho plní veškeré poţadavky pro 

dodavatele automobilového průmyslu.   

Jako hlavní cíl jakosti ve výrobě je chápáno zabránit sniţování jakosti během výrobních, 

obsluţných a pomocných procesů. Rozhodující cíle lze definovat jako: 

1. Zajištění tvorby podmínek pro splnění poţadavků na jakost v předvýrobních procesech. 

2. Vytvoření stabilních podmínek pro nepřetrţitý a plynulý průběh výrobního procesu. 

3. Vytvoření stabilních podmínek pro plynulý průběh výrobních procesů. 

4. Minimalizovat ztráty spojené s výskytem neshod v procesu i u zákazníka. 

5. Udrţování úrovně jakosti dosaţené během výrobního procesu. 

6. Vytvoření podmínek pro neustálé zlepšování procesů. 

Systém plánování a řízení jakosti výroby vytváří základní podmínky pro zajištění souladu mezi 

jednotlivými prvky výrobního procesu, jejich efektivní vyuţití a uspokojování potřeb 

zákazníka.  

Mezi principy systému jakosti patří: 

1. Princip prevence – jedná se o klíčové zaměření. Na všechny procesy jsou uplatňovány 

takové přístupy, které umoţňují včas upozornit na moţný vznik problému a ten ještě v 

předstihu odstranit. Mezi přístupy, které firma vyuţívá, lze zařadit pečlivé zkoumání 

reálných i skrytých potřeb zákazníků, hodnocení dodavatelů před uzavřením smlouvy 

apod. 

2. Princip „Všehozahrnutí” – zde firma prosazuje zabezpečování a zlepšování jakosti nejen 

u vybrané palety produktů, ale u všech podnikových procesů od marketingu aţ po 

technický servis. 
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3. Princip zpětné vazby – zde se jedná např. o vrácení výrobku zákazníkem. Zde firma 

uplatňuje trvalé sledování spokojenosti zákazníků. 

4. Princip průhlednosti – cokoli se v systému jakosti děje, bude všem srozumitelné.  

5. Princip týmové práce – většina aktivit zabezpečování a zlepšování jakosti počítá s prací 

v týmech, tzn. ve skupinách se stejným cílem, kde kaţdý člen odevzdá všechny své 

dovednosti a vědomosti ve prospěch tohoto cíle. (interní materiály firmy CS CABOT 

s.r.o) 

4.2 Politika jakosti 

Politika jakosti je ve firmě formulována následujícím způsobem:  

1. Maximální uspokojení zákazníka. 

2. Naplňovat poţadavky společníků CS CABOT, přispívat ke spokojenosti zaměstnanců 

a občanů regionu. 

3. Za jakost odpovídá kaţdý zaměstnanec. 

4. Vše, co děláme, neustále zlepšujeme. 

Politika jakosti je doprovázena cíli jakosti, které lze definovat jako měřitelné charakteristiky 

znaků výrobků a procesů, kterých firma hodlá prosazováním politiky jakosti dosáhnout k 

určitému datu v budoucnosti. Jde na příklad o následující cíle: zabránit sniţování jakosti během 

výrobních, obsluţných a pomocných procesů; kroky politiky jakosti a cílů jakosti jsou podrobně 

rozpracovány a konkretizovány na nejniţší organizační prvky, přičemţ cíle a k nim přiřazené 

metody na sebe logicky navazují; před cíli jakosti v rámci regulace jsou preferovány cíle 

orientované na zlepšování; před cíli na zlepšování jakosti ve výrobě jsou preferovány cíle 

jakosti v oblasti strategických procesů (marketing, servis apod.); vedení preferuje přímo 

kvantifikovatelné cíle jakosti. 

Ve firmě CS CABOT je také propracována politika bezpečnosti, která úzce souvisí s politikou 

jakosti a tímto dokumentem se řídí celá korporace. Politika bezpečnosti zdůrazňuje čtyři zásady: 
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čestnost, respekt, inovaci, soutěţivost. Lze tedy říci, ţe firma si jako důleţité cíle politiky 

bezpečnosti stanovila následující body: dodrţovat závazky související s bezpečností, ochranou 

zdraví a ţivotního prostředí, které podnik přijal v rámci standardů a programu Responsible 

Care, při výrobní činnosti respektovat existenci svých sousedů, ať uţ se jedná o průmyslový 

prodnik nebo okolní populaci, trvale zlepšovat pracovní podmínky pro zaměstnance, inovacemi 

zlepšovat nejen kvalitu výrobků a rozšiřování sortimentu, ale chápat je i jako proces sniţování 

nákladů a energetické náročnosti provozu a zajištění kvalitního servisu, vyuţívat komlexní 

systém vzdělávání pracovníků k trvalému zvyšování uvědomění a získání potřebných znalostí a 

zkušeností v oblasti ochrany zdraví, ţivotního prostředí a bezpečnosti atd. Mezi cíle jakosti lze 

zařadit: neustálé zlepšovaní efektivnosti systému managementu jakosti, monitorování a měření; 

systém auditů ( zákaznický, vnitřní); přezkoumání managementu, zlepšování, které je zaloţeno 

na pravidelném přezkoumávání systému managementu  jakosti. 

4.2.1 Zaměření na zákazníka 

Ve firmě je zákazník chápán jako kaţdý, komu se odevzdává výrobek. Tzn., ţe finální 

spotřebitelé představují pouze jednu ze skupin externích zákazníků. Jsou zde systematicky 

zkoumány současné, ale i budoucí poţadavky všech skupin zákazníků, jsou pruţně a efektivně 

plněny. Následně dochází k monitorování, zda je zákazník s dodávkami spokojen. K 

monitorování dochází buď přímo u zákazníka, kdy se zaměstnanci firmy přímo dotazují na 

spokojenost nebo jsou zákazníkům posílány dotazníky s bodovým ohodnocením otázek. S 

odběrateli i dodavateli firma vytváří vztahy zaloţené na důvěře, které jsou předpokladem pro 

poţadovanou jakost samotných dodávek. Tyto vztahy se budují na základě opakovaně 

prokázané způsobilosti plnit poţadavky. Ve firmě nejsou vyuţívány ţádné sankce vůči 

odběratelům, kteří poruší podmínky (např. nedodrţení podmínek ve smlouvě, zrušení 

objednávky atd.). Reklamací na kvalitu výrobků existuje ve firmě jen zanedbatelné mnoţství. 

Poslední větší reklamace se týkala prodřených obalů sazí, k čemuţ došlo kvůli velké přepravní 

vzdálenosti. 

4.2.2 Orientace na procesy 

V případě dokonale zvládnutého řízení procesů lze dosáhnout vysoké kvality výstupů. Proces 

jako takový je chápán jako soubor dílčích aktivit, které přetváří hmotné nebo informační vstupy 
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na hmotné nebo informační výstupy. Kaţdý proces má svého „majitele”, který odpovídá za 

kvalitu výstupů daného procesu.  

Jako pozitivní změny  organizace jsou chápány všechny procesy neustálého zlepšování, tzn. 

dosahování nové vyšší úrovně. Tyto změny jsou především orientované na: 

1. Sniţování rozsahu neshodných výrobků v dodávkách 

2. Rozšiřování škály výrobků a sluţeb 

3. Sniţování interních neefektivních činností v technických a organizačních systémech 

Výstupy procesů jsou spolehlivě měřitelné a data následně vyhodnocována, to je zárukou 

objektivního rozhodování na všech úrovních řízení. Kaţdý vlastník procesu tak má vyvinutou 

vhodnou metriku výsledků a všechny tyto kroky jsou podrobně sepsány v příručce jakosti. 

Organizace také nezapomíná na odpovědnost vůči okolí (region, příroda, stát atd.). 

Dosahované výsledky pak firma posuzuje pomocí dalších kritérií, mezi které patří výkonnost 

procesů, náklady spojedné s danými procesy atd. Ovšem tyto dílčí výsledky jsou ovlivňovány 

realizací vhodně navrţených a řízených procesů, pro které jsou uvolňovány příslušné zdroje, 

včetně motivovaných a odborně způsobilých zaměstnanců. Vše je podpořeno realizací firemní 

politiky. 

K zajišťování jakosti ve výrobě dochází formou kontroly a zkoušení. Tyto systémy kontroly 

jakosti se prolínají s činnostmi tvořícími subsystémy identifikace a sledovatelnosti a 

bezprostředně na ně navazuje systém řízení neshodných produktů. Pokud vznikne neshoda, 

provádí se analýza, proč daná neshoda vznikla. Pracovník výrobního úseku provede danou 

analýzu. Pokud je neshoda taková, ţe se týká více útvarů, vedoucí řízení jakosti svolá tým. 

Tento tým je svoláván buď pomocí emailové pošty nebo telefonicky. Pokud problém není 

akutní, dohodne se svolání týmu na nejbliţší pravidelné poradě. Podle konkrétní závady 

vedoucí řízení jakosti určí, kdo v daném týmu bude. Tento tým je ustanoven do té doby, dokud 

není vyřešen problém, kvůli kterému byl svolán.  

Jak je na obrázku číslo 4.1 vidět mezi manaţerské procesy firma zařadila tvorbu politiky jakosti 

– stanovit strategické záměry vedení společnosti; cíle jakosti – stanovit takové cíle jakosti, které 

vedou ke zvyšování a zlepšování výkonnosti firmy; přezkoumání managementem – cílem 
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přezkoumání managementem je trvalé udrţování a zlepšování podmínek stanovených normou 

ISO 9001:2008, ISO 14001 a poţadavky zákazníků pro oblast  QMS, EMS;  řízení lidských 

zdrojů – hlavním cílem  řízení lidských zdrojů je najít, získat, udrţet a zabezpečit rozvoj 

lidských zdrojů tak, aby byly splněny podnikatelské cíle společnosti, interní audit a zlepšování; 

nápravná opatření a převentivní opatření. Jako podpůrné procesy jsou kvalifikovány řízení 

dokumentů, řízení záznamů, řízení neshod produktů; monitorování a měření, analýza údajů, 

řízení fininčních zdrojů procesy údrţby, IT/IS procesy a procesy SHE (safety health 

enviromental). Jako hlavní procesy jsou ve firmě identifikovány následující kategorie: zákazník; 

tvorba smlouvy; nakupování; výroba sazí; skladování, balení a expedice. 

 

Obr. 4.1 Procesní mapa firmy CS Cabot, s. r. o. 

Zdroj: Interní materiály firmy CS CABOT, s. r. o. 
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4.2.3 Využívání interních auditů systému řízení 

Firma vyuţívá také audity k průběţné kontrole a ověřování systému jakosti a spolehlivosti jeho 

řízení.  Existují zde tři základní hladiny diagnostických činností: auditní, inspekční, kontrolní. 

Inspekční a kontrolní činnost lze nalézt na střední a operativní úrovni řízení. Auditní činnosti 

patří mezi hlavní diagnostické nástroje podniku a fungují jako zpětná vazba, která poskytuje 

informace o stavu systému jakosti a procesů v něm probíhajících. Audit představuje nezávislý 

zdroj informací, týkající se všech procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku. Na 

základně informací poskytnutých audity, vedení přistupuje k nezbytným opatřením vedoucím 

ke zlepšení fungování systému jakosti s cílem zlepšit úroveň plnění poţadavků zákazníků a 

realizovat je při co nejmenší spotřebě a vyuţívání zdrojů. 

4.3 Kontrola jakosti  

V CS CABOT je vyráběno jedenáct druhů sazí, které se od sebe liší vzhledem, barvou, 

sloţením apod. Kontrola probíhá jak v laboratořích, kde se zkoumá barvící síla, statistický 

porch sazí atd., tak při výrobě, kde se kontroluje reakční teplota, doba reakce apod. Ve firmě 

jsou tři klíčové způsoby kontroly. Systém kontroly jakosti v podniku je definován ve vztahu k 

charakteru výrobního procesu a ke specifickým znakům jakosti. Je tvořen různými druhy a 

formami kontroly tak, aby bylo dosahováno hlavních cílů kontroly trvale a s vysokou účiností 

současně při minimálních nákladech. 

Kontrola jakosti ve výrobě se zaměřuje zejména na posouzení míry shody mezi poţadavky a 

skutečností, identifikací odhalených neshodných produktů, zabránění průniku neshodných 

výrobků nejen k samotnému odběrateli, ale na kaţdý další stupeň zpracování a odhalování 

neshod ve výrobních etapách, které by mohly vést k výrobě neshodných produktů, zpracování 

výsledků kontroly s cílem odhalit příčiny neshodných výrobků a přijímání a realizace 

nápravných opatření atd. 

Dále probíhá tzv. samokontrola, která nahrazuje práci specializovaných pracovníků technické 

kontroly. Kontrolují se výsledky práce, znaky jakosti průběţně během procesu nebo se 

kontroluje vývoj parametrů procesu a podle něho se posuzuje stav jakosti produktu. Výsledky 

se ihned vyhodnocují a vyuţívají při další práci. Z toho důvodu má pracovník moţnost iniciovat 
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nebo sám vyhledávat příčiny případných neshod a navrhovat a realizovat nápravná opatření. 

Samokontrola není chápána jako zvláštní druh kontroly, ale jako běţná součást pracovní náplně. 

Předepsaná kontrolní technologie je obsaţena v pracovním postupu. Zde se aplikuje statistická 

regulace. Pro efektivní fungování samokontroly jsou v podniku zajištěny následující podmínky: 

1. Kompletní výrobní dokumentace včetně kontrolních technologií. 

2. Kontrolní pomůcky a měřidla včetně informací o termínu kontroly. 

3. Podmínky pro vhodné ukládání měřidel a manipulaci s nimi. 

4. Správné seřízení stroje. 

5. Seznámení samokontrolora s následky nedodrţení poţadavků na jakost pro další 

operace a spostupy řízení neshodných výrobků. 

6. Zaškolení ke kontrolní činnosti včetně způsobu vedení záznamů o výsledcích kontroly. 

7. Přidělení kompetencí a prostředků k odstranění neshod a jejich příčin včetně jasně 

nadefinovaných pravidel, co udělat v případě odhalení neshod. 

4.3.1 Kontrola materiálu na vstupu 

U materiálu se tedy kontrolují parametry, jako např. kolik obsahuje síry, toulenového extraktu, 

jaký je obsah amorfního uhlíku apod., provádí se nezávislá analýza, která je provedena buď 

přímo ve firmě, nebo se vzorky posílají externistům mimo firmu. Firma spolupracuje s 

certifikovanými dodavateli. 

4.3.2  Výrobní kontrola 

 Kaţdý druh sazí má vypracovaný kontrolní plán, kde jsou popsány jednotlivé kroky, jak při 

kontrole postupovat. Ve firmě existuje elektronický počítačový systém, který kontroluje 

nastavené parametry výroby, např. teplotu při spalování, přidávání ostatních látek, které mění 

základní vlastnosti sazí, jako je pigmentace, tuhost, vodivost atd. Pokud dojde k výkyvu 

nastavených norem výroby, systém hlásí chybu a saze, které jsou chybně zpracovány, okamţitě 

přecházejí do zvláštního zásobníku, který je určen těmto neshodným výrobkům. Saze, které jsou 
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neshodné, se opět po malých dávkách znovu přidávají do výroby. Kontrola také probíhá 

fyzicky, kdy pracovník odebere vzorek a zkoumá vzhled, barvu, tuhost apod. 

4.3.3 Kontrola před odesláním zákazníkovi 

V podniku je tato kontrola nazývána jako kontrola u atestu. Tato kontrola probíhá podle 

specifikací a poţadavků daných zákazníků, způsobů zkoušek a parametrů. Poţadavky se mohou 

týkat velikosti pH, mnoţství sulfuru, cyklohexanu, popelu, prachu, vlhkosti apod. Ve firmě je 

vyuţíván celosvětový elektronický laboratorní systém, který jeho uţivatelům umoţňuje 

kontrolovat hodnoty závodů po celém světě. Systém vyhodnocuje trendy všech paramterů, které 

se odráţejí od statistických veličin celkového systému. Dochází k jejich vyhodnocování a 

konkrétní data jsou zpracována. Lze je vyuţít pro závod, linku, druh materiálu, činnost atd. 

Ještě před odesláním zásilky zákazníkovi probíhají fyzické kontroly a expediční zkoušky ze 

vzorků, které se odebírají přímo z vychystaných výrobků. Kontrola jakosti je prolnuta celou 

firmou, všechny útvary jsou silně zainteresovány na dodrţování poţadavků jakosti.  

Celá výroba je postavena na objednávkách odběratelů. Kaţdý druh sazí má své specifikace a 

specifikační meze stanoveny tak, aby mohly být přizpůsobeny konkrétním poţavkům 

odběratelů. Ve firmě se vyuţívá statistická regulace procesů, která slouţí k uvedení a udrţení 

parametrů stanovených zákazníky ve statisticky stabilním stavu a současně ve stavu způsobilém 

vyhovět poţadavkům daných specifikací. Vyuţívá se zde zejména regulačních diagramů, které 

zachycují vývoj regulované veličiny v čase a porovnávají se zadnými regulačními mezemi. 

Pokud chce zákazník změnit vlastnosti objednávky, předchází tomu dlouhé projednávání. Jako 

regulovanou veličinu lze uvést např. mnoţství oxidu dusnatého, teplotu při spalování, mnoţství 

síry, pH apod. Ve zvolených kontrolních intervalech se odebírají vzorky z procesu, zjišťuje se 

hodnota veličiny, vypočítávají se hodnoty statistických výběrových charakteristik, které se 

vynášejí do regulačního diagramu. Regulační meze, vymezující pásmo tzv. normální, přirozené 

variability procesu způsobené pouze náhodnými příčinami, které jsou jedním z testovaných 

kritérií pro analýzu procesu.  
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4.4 Systém předkládání návrhů na zlepšení ve firmě 

Tato podkapitola je zpracována na základě dokumentu „Projekt návrhů na zlepšení pro CS 

Cabot” a také na základě rozhovorů s vedoucím řízení jakosti. Ve firmě CS CABOT je 

zaměstnáno cca sto zaměstnanců, z nichţ kaţdý můţe přijít s návrhem na zlepšení. Zlepšení se 

můţe týkat výroby, administrativy, expedice apod. Návrh na zlepšení je definován jako cokoli, 

co přinese firmě úsporu, zlepšení v práci a jeho realizace umoţní zlepšení kvality, bezpečnosti, 

čistoty, pracovního prostředí, sníţení nákladů atd. Ročně předkládá návrhy na zlepšení asi 20% 

zaměstnanců. Pro firmu jsou klíčové oblasti kvalita výroby, bezpečnost práce, ţivotní prostředí 

a zákazníci. Návrh na zlepšení můţe podat kmenový zaměstnanec firmy, pracovník agentury, 

pracovník jakékoli dodavatelské firmy pro CS Cabot nebo například student, který vykonává 

odbornou praxi v podniku apod.  Kmenovým zaměstnancům, kteří pracují na vedoucích 

pozicích, nelze jejich návrh uznat jako návrh zlepšení pro oblast, kde se jedná o jejich pracovní 

povinnosti. Postupy ohledně podání, projednání a popř. zavedení návrhu na zlepšení, jsou 

dokumentovány. Návrh na zlepšení můţe podat buď jednotlivec nebo skupina. Pokud je návrh 

předloţen skupinou zaměstnanců, jejich odměna bude rozdělena rovnoměrně mezi členy dané 

skupiny, pokud autoři návrhu na zlepšení neuvedou jinak. Postup předkládání návrhů na 

zlepšení je následující: 

1. Zaměstnanec (interní i externí) podá návrh na zlepšení písemnou a čitelnou formou. 

2. Tento návrh na zlepšení je předán vedoucímu řízení jakosti, který je povinen tento návrh 

prostudovat. 

3. O přijetí/nepřijetí jeho návrhu na zlepšení je zaměstnanec informován písemnou formou. 

4. Podle náročnosti zpracování návrhu zlepšení a jeho úspory je zaměstanec odměněn. 
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Obrázek číslo 4.2 popisuje způsob řízení návrhů zlepšení. Nejprve osoba (zlepšovatel) nebo 

skupina osob předá originální návrh na zlepšení  na vyplněném formuláři nebo v jakékoli 

písemné podobě vedoucímu řízení jakosti popř. svému nadřízenému. Vedoucí řízení jakosti 

předá potvrzení o obdrţení návrhu na zlepšení. Vedoucí řízení jakosti předá kopii přímému 

nadřízenému a zainteresovaným pracovníkům. Jejich povinností je vypracovat vyjádření k 

návrhu zlepšení a dát jej vedoucímu řízení jakosti. Po obdrţení zmíněných vyjádření svolá 

vedoucí řízení jakosti Návrhovou radu, která se skládá z následujících členů: vedoucí řízení 

jakosti, zainteresovaní pracovníci, přímý nadřízený navrhovatele a zástupci finančního 

úseku. Návrhová rada rozhodne, zda daný návrh příjmout či nikoli, zda je třeba jej doplnit, 

jak bude probíhat realizace návrhu na zlepšení či postup při zkouškách apod. Vedoucí řízení 

jakosti uvědomí navrhovatele o rozhodnutí. V případě, ţe je návrh uznán jako návrh 

zlepšení, bude navrhovateli vyplacena odměna. Mezi zainteresované osoby patří 

zaměstnanci, kterých se daný návrh zlepšení týká, tedy zasahuje do jejich úseku. 

 

Obr. 4.2 Postup zpracování návrhu na zlepšení 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interního dokumentu 
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Při odměňování pracovníků firma vyplatí zlepšovateli odměnu ve finanční podobě, která je 

závislá na přínosu pro firmu. Přínos můţe být buď ve formě sníţení nákladů nebo zvýšení 

produktivity či jejich kombinací. Ve firmě existují orgány, které se zabývají danými návrhy. 

Mezi tyto orgány patří vedoucí řízení jakosti, Návrhová rada, posuzovatelé, vedení CS Cabot. 

Do kompetencí Návrhové rady patří rozhodnutí o tom, zda je třeba návrh zlepšení doplnit; zda 

návrh na zlepšení přijmout/nepříjmout k realizaci; jak postupovat při zkouškách či realizaci 

návrhu na zlepšení atd. Pokud není návrh přijat, ať uţ zdůvodu náročnosti zapracování nebo 

minimální úspory, má zaměstnanec moţnost podat ţádost o přezkoumání. V takovém případě se 

sejde komise a zaměstnanec můţe obhájit svůj zlepšovací návrh. Hodnota návrhu na zlepšení se 

posuzuje v bodech podle následujících kritérií: 

Šíře upotřebitelnosti – aplikace 3 – 40 bodů 

Stupeň původnosti – originality 3 – 10 bodů 

Prospěch – uţitek proti nákladům na zavedení 3 – 10 bodů 

Stupeň propracovanosti návrhu 0 – 10 bodů  

Drobný návrh je takový, který má součet bodů do dvaceti. Za takový je stanovena nejniţší 

finanační odměna, která se pohybuje ve sto korunách. Dále jsou hodnoty odstupňovány v 

intervalech devíti bodů a finanční odměny se pohybují v tisících korunách. Pokud se jedná o 

speciální návrh, je definován jako návrh, který přinese výrazné zlepšení. Zda se jedná nebo 

nejedná o speciální návrh na zlepšení, rozhodne Návrhová rada. Za tento speciální návrh je jako 

forma odměny uvedena speciální odměna, která není v dokumentu blíţe specifikována. Ve 

firmě jsou vyuţívány následující kategorie návrhů na zlepšení: 

Návrh uznaný jako návrh na zlepšení – návrh, který je ve shodě s poţadavky, tedy splňuje 

definici návrhu na zlepšení a byl předloţen pracovníkem, který splňuje výše uvedená kritéria. 

Návrh neuznaný jako návrh na zlepšení – není v souladu s výše uvedenými poţadavky, jedná se 

na příklad o kopírování jiného návrhu. 

Návrh nepřijatý k realizaci – byl uznán jako návrh na zlepšení, ale po prostudování Návrhová 

rada rozhodla, ţe daný návrh nebude realizován z důvodů obtíţí při realizaci, které jsou 
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způsobené právními specifikacemi (nedostatečně specifikovaný návrh), náklady na realizaci 

jsou vyšší neţ samotný přínos apod.  

Návrh realizován – návrh byl přijat a úspěšně realizován. 

4.5 Analýza zlepšovatelských aktivit 

V podniku je zaznamenán rostoucí trend ohledně podávání návrhů na zlepšení. Následující graf 

to dokazuje. Graf znázorňuje období pěti let. Týká se návrhů na zlepšení v oblasti bezpečnosti, 

ale podobný trend je zaznamenán i v ostatních oblastech.  

Graf na obr. 4.3 popisuje přínos návrhů na zlepšení od roku 2008 aţ do pololetí roku 2009. Lze 

tedy říci, ţe v roce 2008 bylo podáno celkem sedm návrhů na zlepšení. To je nejméně za celé 

měřené odobí. Lze se jen domnívat, ţe ve firmě nebyl jasně a konkrétně stanoven postup 

podávání návrhů na zlepšení. Je moţné, ţe překáţka byla v administrativě nebo málo 

motivujících odměnách. Údaje o způsobech řízení návrhů na zlepšení a jejich hodnocení v roce 

2008 nebyly poskytnuty, proto zde nelze jednoznačně určit příčinu nízkého počtu podaných 

návrhů. Jiţ v roce 2009 je vidět značný nárůst, kdy bylo podáno 23 návrhů na zlepšení. Vzrostl 

také celkový přínos v tisících korunách, jak ukazuje růţová křivka.  

Obr. 4.3 Celkový přínos z návrhů na zlepšení v závislosti na mnoţství návrhů na zlepšení 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů firmy CS Cabot, s. r. o. 
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V roce 2010 a 2011 je hodnota podaných nárhů na zlepšení konstatní, a to 14. Přínos v tisících 

korunách však mírně roste. Znamená to tedy, ţe byl sice podán stejný počet návrhů na zlepšení, 

ale rok 2011 se vyznačuje větší úsporou. Od roku 2011 aţ do pololetí roku 2012 je tento nárůst 

značný, jená se o 32 podaných návrhů na zlepšení. Co se týká úspor, zvyšují se přímo úměrně s 

počtem podaných návrhů.  Z grafu číslo 5.3 lze tedy vyčíst, ţe v roce 2009 došlo k mírnému 

zvýšení podaných návrhů na zlepšení, poté křivka mírně klesá a od roku 2010 do roku 2011 

stagnuje. Od roku 2011 aţ do pololetí roku 2012 je vidět náhlý vzestup. Tento vzestup lze 

přičíst tomu, ţe ve firmě došlo ke zjednodušení komunikace mezi pracovníky usnadnění 

administrativy spojené s podáváním  návrhů a tím k lepší motivaci zaměstnanců.  

 Téměř 80% návrhů na zlepšení podávají jednotlivci. Průměrný čas mezi podáním návrhu a jeho 

realizací by měl být maximálně měsíc. Pokud je však návrh náročný na zkoušky, administrativu 

nebo celkově na zpracování, můţe se tato doba prodlouţit, ovšem musí být podloţeno, proč k 

prodlouţení dochází.  

Graf na obr. 4.4 představuje přínos jednoho návrhu na zlepšení v závislosti na mnoţství těchto 

návrhů. Růţová křivka ukazuje přínos na jeden návrh na zlepšení. Modrá křivka představuje 

celkový počet návrhů na zlepšení.  
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V roce 2008 byl přínos na jeden návrh na zlepšení cca 30 000,-- Kč. Je vidět nůţky, které se 

široce otevírají mezi přínosem na jeden návrh na zlepšení a celkovým počtem podaných návrhů. 

Do roku 2010 přínosy na jeden návrh na zlepšení strmě klesají, ale počet celkem podaných 

návrhů roste. Dochází tady k jakési inverzi. Větší počet podaných návrhů přináší menší přínos 

na jeden návrh. Dále obě hodnoty klesají, aţ se dostávají na nejniţší hodnotu za měřené období 

a to cca 7000,-- Kč. Od roku 2010 dochází k mírnému nárůstu přínosů na jeden návrh na 

zlepšení a celkový počet podaných návrhů stagnuje.  Do pololetí roku 2012 je tu opět strmý 

přírůstek ve výši cca 28 000,-- Kč. Celkový počet podaných návrhů na zlepšení je opět nejvyšší 

za celé měřené období. 

Graf na obr. 4.5 zobrazuje poměr přijatých a nepřijatých návrhů na zlepšení. Modrá křivka 

představuje celkový počet podaných návrhů na zlepšení, červená křivka ukazuje, kolik z 

celkového počtu návrhů bylo přijato a tedy v budoucnu realizováno a světle modrá křivka 

ukazuje, kolik návrhů z celkového počtu přijato nebylo. Návrh nepřijatý je takový, který byl 

sice uznán jako návrh na zlepšení, ale Návrhová rada rozhodla, ţe jej nebude realizovat, a to 

zejména kvůli obtíţím s realizací (nedostatečně specifikovaný návrh), náklady na realizaci jsou 

vyšší neţ samotný přínos, jedná se o riziko BOZP apod. 
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Z obr. číslo 4.5 lze tedy vyčíst, ţe v roce 2008 bylo podáno celkem sedm návrhů na zlepšení, z 

toho bylo uznáno a v budoucnu realizováno pět návrhů na zlepšení a dva přijaty nebyly. V roce 

2009 bylo celkem podáno dvacet tři návrhů, ze kterých bylo přijato jedenáct a dvanáct návrhů 

bylo nepřijato. Oproti roku 2008 dochází ke znatelnému nárůstu podaných návrhů, bohuţel také 

k nárůstu nepřijatých. Co se týká podaných návrhů jsou léta 2010 a 2011 konstantní. Vzdálenost 

mezi podanými návrhy a nepřijatými návrhy je nejuţší. Rok 2010 je méně úspěšný, byly přijaty 

čtyři návrhy a deset návrhů bylo nepřijato. V roce 2011 vzrostl počet přijatých návrhů na sedm 

a počet nepřijatých oproti roku 2010 klesl na sedm. Rok 2012 je nejúspěšnější za celé období, 

které činí pouze tři měsíce, po které bylo měření prováděno. Bylo celkem podáno třicet dva 

návrhů, z toho dvacet osm jich bylo přijato a čtyři návrhy nebyly přijaty. 

Po shrnutí poznatků z prováděných analýz, je moţné z výše uvedených grafů číslo 4.3, 4.4, a 

4.5 souhrnně vyčíst, ţe v roce 2008 bylo přijato sedm návrhů, z toho dva přijaty nebyly, celkově 

tyto návrhy přinesly úsporu v podobě 209 000,--Kč a přínos na jeden návrh na zlepšení činil cca 

30 000,-- Kč. Rok 2009 přinesl 23 podaných návrhů na zlepšení, jedenáct návrhů bylo přijato a 

dvanáct návrhů přijato nebylo. Celkový přínos podaných návrhů byl 365 000,-- Kč. Přínos na 

jeden návrh činil cca 16 000,-- Kč. V roce 2010 bylo celkem podáno 14 návrhů na zlepšení. Z 

celkového počtu byly přijaty čtyři návrhy a deset návrhů přijato nebylo. Celkový přínos v tomto 

roce činil 104 000,-- Kč. Přínos na jeden návrh byl cca 7 000,-- Kč. V roce 2011 bylo podáno 

také čtrnáct návrhů na zlepšení, sedm návrhů na zlepšení bylo přijato a sedm návrhů přijato 

nebylo. Celkový přínos byl tedy 175 000,-- Kč. Přínos na jeden návrh na zlepšení činil 12 500,-- 

Kč. V roce 2012 je vidět obrovské zvýšení ve všech kategoriích. Bylo podáno třicet dva návrhů 

na zlepšení, z celkového počtu bylo přijato a do budoucna realizováno dvacet osm návrhů a 

čtyři nebyly přijaty. Celkový přínos byl 898 000,-- Kč a přínos na jeden návrh činil cca 28 000,-

- Kč. Rok 2012 je zatím měřen jen za první čtvrtletí.  

4.6 Využítí benchmarkingu ve firmě 

Firma CS Cabot provádí benchmarking všech svých závodů po celém světě, a to kaţdý měsíc. 

Zavádění nových metod zlepšování, jejich vyhodnocování a analyzování výsledků provádí ten, 

komu to bylo určeno nebo koho se to týká. Hlavní roli při plánování systému řízení hrají 

poţadavky globální respektive regionální organizace, které jsou odraţeny v systému řízení a 
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jsou popsány např. v dokumentu „Global document control“, kterým se organizace řídí. Kaţdý 

měsíc se z vyhodnocených dat sestavuje ţebříček úspěšných závodů.  

Mezi hlavní povinnosti vrcholového managementu patří mj. průběţná analýza postavení firmy 

jak v konkurenčním prostředí, tak i mezi jednotlivými závody celé firmy Cabot Corporation. 

Firma vyuţívá benchmarking a výsledky této metody ke strategickým rozhodnutím. 

Benchmarking je nepřetrţitý proces poměřování výrobků, sluţeb, metod a postupů s největšími 

konkurenty na trhu, ale lze jej vyuţívat i uvnitř podniku. Postup benchmarkingu je následující: 

1. Identifikace objektu benchmarkingu – zde dochází k vymezení toho, co chce firma 

podrobit porovnávání. Jde o úlohu vrcholového managementu vedení. Lze to 

rozhodnout na základě výsledků interních auditů, rozborů příčin různých vzniků 

neefektivností, analýza spokojenosti zákazníků apod. Tyto aktivity odhalí problémová 

místa a slabé stránky. 

2. Stanovení konkurentů – stanovení, zda jde o konkurenty přímé, nepřímé nebo tzv. 

nejlepší v dané oblasti. Získání informací o tom, u koho jsou slabé stránky této firmy 

naopak přednostmi. Pokud se jedná o benchmarking, uvnitř podniku tento krok odpadá. 

3. Výběr metod sběru dat a jejich shromáţdění – firma vyuţívá zejména dotazníků, 

pozorování na místě, analýzu záznamů apod. V této fázi je nutné se zaměřit na podrobný 

popis zkoumaného procesu a na zjišťování měřitelných charakteristik daného procesu 

(čas, náklady, počet neshod atd.). 

4. Vyhodnocení dat – cílem tohoto kroku je jednoznačně kvantifikovat rozdíly výkonnosti 

firmy a konkurentů nebo výkonnosti jednotlivých závodů firmy. Největší rozdíly pak 

signalizují největší zdroje inspirace pro vlastní zlepšování.  

5. Stanovení budoucí hladiny výkonnosti – zde je na vrcholovém vedení, aby rozhodlo, v 

jakých oblastech dojde ke zlepšování v návaznosti na dostupných zdrojích. Cílové 

hodnoty jsou definovány i s ohledem na moţný vývoj konkurence. 

6. Vyhlášení realizace projektu zlepšování – projekt je vyhlášen a všestranně podporován 

vrcholovým vedením, které sleduje dosaţené výsledky. 
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7. Přehodnocení hladiny vlastní výkonnosti novým benchmarkingem – srovnávání není 

nahodilá aktivita, ale systematicky a opakovaně uskutečňovaný proces.  

Vrcholové vedení se trvale zajímá o to, zda je podnikový systém jakosti funkční. Proto dochází 

k přezkoumávání systému vedením. Cílem těchto aktivit je sledování toho, jak se v podniku 

naplňují strategické záměry politiky a cílů jakosti na základě analýz všech dostupných 

informací. Podstatou přezkoumávání je hodnocení trendů ukazatelů účinnosti systému jakosti, 

mezi které lze zařadit např. ukzatel podílu na trhu, ukazatel úrovně spokojenosti zákazníků, 

ukazatel rozsahu reklamací, ukazatel rychlosti řešení stíţností apod., protoţe právě jejich 

poznání umoţňuje vedení přijmout vhodné rozhodnutí o dalším zdokonalení systému jakosti. 

Jako první a nejdůleţitější paramter sledovaný formou benchmarkingu je ve firmě bezpečnost 

ochrany zdraví pří práci, tedy bezpečnostní parametr, kde se vyhodnocují úrazy, nehody, 

havárie apod. Druhým kritériem je enviromentální bezpečnost, tedy různé enviromentální 

nehody a havárie, jako únik chemické látky atd. Dále se vyhodnocují výrobní parametry, kam 

patří např. výtěţnost suroviny. Kvantitativní parametry, jako je přesnost výrobku, parametry 

přesnosti měření a v neposlední řadě ekonomické parametry, do kterých lze zařadit zisk, 

náklady atd. Kaţdý ukazatel je bodovaný, např. u reklamací zákazníků je jako kritérium 

stanoveno mnoţství reklamací na tisíc zásilek. Výše uvedná kritéria se přepočítají na procenta. 

Co se týká vnitřního benchmarkingu, firma CS Cabot ve Valašském Meziříčí se historicky řadí 

mezi nejlepší závody. Přístup k datům vyplývajícím z benchmarkingu má vrcholové vedení 

firmy, které můţe určit, kdo ještě můţe mít přístup k naměřeným hodnotám.  

Firma CS CABOT hlavně dbá na bezpečnost zdraví při práci, takţe vyhodnocování trendů v 

této oblasti ať uţ čtvrtletní, pololetní, roční či několikaleté je pro ni klíčové. Na základě různých 

mezinárodních srovnávacích studií firma také provádí benchmarking v porovnání s konkurenty. 

Vyuţívá k tomu veřejně dostupné informace. Existuje mezinárodní organizace výrobců sazí, 

která provádí studie za 2 roky. Jako hlavní kritéria jsou vyuţívána hlavně kvalita výrobků a 

kvalita servisu. Na základě porovnávání těchto informací firma CS Cabot patří k nejlepším 

výrobcům sazí. Jedná se o velmi citlivé údaje, které nebyly poskytnuty. Vyhodnocení výsledků 

benchmarkingu provádí vedení korporace. 
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4.7 Způsoby včasného identifikování  a analýzy problému 

Na základě získaných informací o firmě lze říci, ţe metody pro včasnou identifikaci problému 

jsou na vysoké úrovni. V čele organizace je generální ředitel, jemuţ je podřízeno sedm 

odborných ředitelů. 

Neshoda je v podniku chápána jako kaţdá odchylka od poţadovaného stavu, jedná se tedy o 

nesoulad mezi poţadavkem a jeho skutečným plněním. Tyto odchylky je ţádoucí odhalovat a 

přijímat taková opatření, aby k těmto odchylkám jiţ nedocházelo, a tím bylo zabráněno plýtvání 

zdrojů a v konečném důsledku neplnění poţadavků zákazníka. Proto firma provádí analýzy 

vzniklých odchylek a na jejich základě zamezuje jejich opakovanému výskytu. 

4.7.1 Způsob předání informací o problému 

Systém komunikace pouţívá pro předávání informací hlavně  procesní informační systémy. 

Tato kategorie informačních systémů je zaměřena na jednotlivé  procesy. Jsou tedy řízeny 

příslušnými funkcemi korporace s tím, ţe CS  Cabot vyuţívá pouze některých jejich částí, jde 

na příklad o  jednotlivé moduly JDE One World,  Peoplesoft. LIMS, ASPEN, profesní DB. Tato 

skupina informačních systémů prochází napříč několika  funkcemi, případně celou  organizací 

Cabot Corp. nebo společností CS  Cabot. Mezi tyto systémy patří  na příklad Achiever+, systém 

elektronické  pošty a "závodní" DB Lotus Notes, ale i systém JDE One World jako  celek. 

Kromě výše zmíněných informačních systémů jsou vyuţívána i další komunikační  média jako 

jsou, porady a další způsoby výměny informací na pracovištích, systém porad v oblasti jakosti 

(MRM – management review meeting, probíhá 4x ročně, MQRM – montly quality review 

meeting a EMS – enviromental management system); systém porad jednotlivých týmů podle 

povahy činnosti týmu, hodnocení pracovního výkonu (PBM – Performance-Based 

management) atd. Porady jsou svolávány na všech úrovních řízení. Probíhá také neformální 

setkávání. Mezi  nástroje řízení efektivnosti komunikace patří porady QSMR (Quality system 

management review), manaţerské procesy zaměřené na získávání zpětné vazby (např.: PBM). 

Ve firmě je vytvořena taková infrastruktura, která zajišťuje shodu s  poţadavky na výrobek.  

Jedná se zejména o určení budov a technického vybavení, zařízení pro procesy a podpůrné 
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sluţby.  Způsob řízení infrastruktury je uveden v dokumentu s názvem „Příprava a realizace 

investic”. 

Informování zainteresovaných osob při vzniku problému probíhá buď pomocí emailu, 

telefonicky nebo na podnikových poradách. Záleţí na charakteru a naléhavosti vzniklého 

problému. Podnikové porady jsou svolávány buď pravidelně, tzn. jednou za týden, jednou za 

měsích apod. nebo jsou svolávány mimořádné porady, kde se řeší vzniklý problém. Pokud se 

jedná o problém, který lze vyřešit na místě, jako je např. změna teploty v reaktoru, ţádné týmy 

nebo porady se nesvolávají. Pokud se jedná o problém, který přerůstá do více útvarů, např. 

zvýšení reklamací zákazníků týkající se jakosti, svolává se porada. Tuto poradu svolává ten, 

koho se daný problém týká, tedy pokud nastane problém v jakosti, svolává poradu vedoucí 

říezní jakosti, který určí, kdo bude v týmu. Na poradě se řeší vzniklý problém a stanoví se tým, 

který tento problém bude řešit. Tým se skládá ze zainteresovaných osob, které jsou odborníky 

na daný úsek, ve kterém se problém stal. Pokud tedy vznikne problém v expedici, v týmu, který 

se svolá, bude šéf údrţby, vedoucí výrobních linek a generální ředitel a vedoucí finančního 

úseku. Dále do týmu lze přizvat další odborníky na danou oblast, to záleţí na uváţení vedoucího 

řízení jakosti.  

Identifikovatelnost je v podniku chápána jako vlastnost výrobku, která umoţňuje jeho okamţité 

a jednoznačné rozpoznání ve výrobním procesu. Rozpoznání vzniku neshody je jedním ze 

zdrojů informací o procesu a je základnou pro formulaci nápravných opatření nebo stanovení 

opatření preventivních. Sledovanost se také rozumí jako schopnost zpětně určit na základě 

identifikace kde, kdy a jak byl daný výrobek zhotoven. Při identifikaci firma uplatňuje 

následující cíle: vyjádření příslušnosti jednotlivých materiálů, ochranu proti záměně materiálu, 

jasné a jednoznačné vyjádření výsledků kontroly a zkoušení, vytvoření podmínek pro efektivní 

řízení neshod, poskytnutí informací pro rychlejší odhalování příčin výskytu neshodných 

produktů a neshod a následující formulaci nápravných (preventivních) opatření s cílem 

zlepšování procesu, při tvorbě koncepce idntifikovatelnosti a sledovatelnosti se bere v úvahu 

charakter procesů, velikost výrobků atd. Pro identifikaci problému nebo nesrovnalosti firma 

vyuţívá zejména elektronické systémy oznamování. Ve firmě se postupuje podle směrnice 

týkající se vzorků a testování výrobků. 
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Mezi zdroje komunikace patří všechny zainteresované strany, tj. majitelé, jednotliví 

zaměstnanci společnosti, zákazníci, dodavatelé, zástupci státních organizací, bank, pojišťoven a 

veřejnost., případně informační systémy, do kterých tyto informace uloţili.  

Jako primární systém pro stanovování a sdělování povinností a pravomocí  je v CS CABOT 

pouţívána organizační struktura. Ta je společně s popisy jednotlivých pracovních funkcí 

popsána ve směrnici s názvem „Struktura a organizace”. Organizační  struktura vyznačuje 

systém komunikačních cest. 

4.8 Motivování zaměstnanců 

Firma se snaţí vytvářet optimální podmínky, aby zaměstnanci byli motivovánI podávat 

optimální výkon. Pro kaţdého zaměstnance je stanoven pravidelný roční plán školení. Firma 

také organizuje různé neformální aktivity pro své zaměstnance a jejich nejbliţší rodinné 

příslušníky. Jsou tedy organizovány dětské dny, Mikulášské besídky,  ale také vzájemné 

sportovní návštěvy se zaměstnanci sesterského závodu např. v Raveně v Itálii.  

Kaţdý zaměstnanec má svůj tréninkový plán, který je po skončení období vyhodnocován. 

Kaţdý zaměstnanec je dvakrát ročně hodnocen svým nadřízeným. Zaměstnanci jsou 

odměňováni pevnou měsíční mzdou a podílí se také na výsledcích firmy, a to formou roční 

odměny. V oblasti nefinanční má firma zavedený tzv. Cafeteria systém. Také jsou zde 

prováděna anonymní šetření ohledně spokojenosti zákazníků s touto formou odměňování. 

V CS Cabot proběhl projetk s názvem Odborné vzdělávání zaměstnanců ke zvýšení 

konkureceschopnosti CS CABOT. Tento projekt trval od 1. dubna roku 2010 do 31. března 

2012. Tento projekt je zaměřen na zvýšení specifických znalostí a dovedností provozních 

zaměstnanců prostřednictvím proškolení v sedmi vzdělávacích modulech. Společný cíl všech 

školení, která byla zahrnuta do projektu, je periodicky prohlubovat odborné znalosti stávajících 

provozních pracovníků a vytvořit systém odborného zaškolení pracovníků nových.  

Výsledkem dvouletého projektu je vytvoření systému integrovaného specifického vzdělávání 

zaměstnanců v sedmi oblastech. Byl vytvořen nový výukový materiál z různých zdrojů výrobní 

a provozní dokumentace a uloţen v databázi, která je přístupná všem provozním 
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zaměstnancům. Školiteli byli samotní zaměstnanci firmy CS Cabot. Jen minimum vzdělávání 

bylo zajištěno externě. Zdroje na tento projekt CS Cabot čerpal z fondů EU. Tento projekt tedy 

přispěl ke zvýšení kvalifikační úrovně a odborné znalosti provozních zaměstnanců, a tím se 

zvýšila konkurenceschopnost firmy CS Cabot v oblasti chemického průmyslu.  

Na základě pozorování bylo zjištěno, ţe ve firmě jsou zajištěny příjemné pracovní podmínky. 

Také je na vysoké úrovni zajištěna bezpečnost ochrany zdraví při práci formou různých 

směrnich a pokynů, např. OHSAS 18001:2008; Politika bezpečnosti, ochrany zdraví a ţivotního 

prostředí, která je závazná pro všechny závody Cabot. Existuje zde systém týmových porad, 

soudrţnost týmů, které jsou ve firmě podporovány vedením formou různých nabízených 

příleţitostí, které mohou zaměstnanci vyuţít. Není zde nijak propracován systém uznání jedince 

jako pracovníka. Coţ můţe být demotivující pro jedince i pro kolektiv.  

Podle české pobočky společnosti Hewitt Associates, která provádí výzkum pracovní 

spokojenosti a motivace, se firma CS Cabot umístila na druhém místě v roce 2007. Firmy jsou 

posuzovány podle následujících kritérií: nakolik chtějí zaměstnanci pracovat pro firmu i v 

budoucosti, jakým způsobem se zaměstnanci vyjadřují o zaměstnavateli před svými kolegy a 

přáteli, jakou snahu a nasazení vykonávají zaměstnanci při plnění úkolů. Bylo osloveno přes 

400 firem.  

4.9 Shrnutí poznatků z provedených analýz 

Na základě poznatků, které byly získávány formou konzultací s vedoucím řízení jakosti a také z 

interních materiálů, které byly poskytnuty, lze říci, ţe firma vyuţívá prvky všech moderních 

přístupů k zajištění neustálého zlepšování. Ve firmě tento přístup není nazýván jako KAIZEN, 

jedná se o problematiku, která je obecně pojmenována jako zlepšování v malých krocích.  

Kontrola jakosti je zde zajištěna na vysoké úrovni. Ve firmě existují podrobné směrnice, jak 

postupovat v případě problému. Komunikace mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky 

probíhá buď formou emailu nebo na poradách, které jsou konány pravidelně, či na 

mimořádných poradách konaných v závislosti na vzniku problému. Zaměstnanci jsou lépe 

motivováni k podávání návhrů na zlepšení, a to díky jednoduchosti při jejich zadávání. 

Zjednodušila se komunikace i administrativa spojená s návrhy na zlepšování. Co se týká odměn 
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za tyto návrhy, jsou pouze ve finanční podobě. Zda je tato forma dostačující, vyplývá z 

grafických pokladů. Na základě vyhodnocení analýz týkajících se návhrů na zlepšování také 

vyplývá, ţe trend podaných návrhů je rostoucí. Návrhy podávají zejména jednotlivci, ale 

existují také případy, kdy byl návrh podán skupinou, v takovém případě je odměna rozdělena 

proporcionálně, pokud není určeno členy týmu jinak. 

Dokumenty spojené s řízením návrhů na zlepšení jsou stále „ţivé”, tzn. bodování i hodnocení se 

mění. Je zde vidět obrovský pokrok, který je pro firmu přínosem v získávání návrhů. Pro firmu 

je klíčová zejména bezpečnost zdraví při práci.  

Na základě komunikací na poradách a rozesílání informací formou emailu vedení komunikuje 

se zaměstnanci. Porady se konají jednou za týden, za měsíc atd., kde se scházejí všichni 

zaměstnanci. Tyto porady jsou pevně stanoveny. Na těchto poradách se prezentují výsledky, 

kterých firma dosáhla za dané období v různých oblastech, např. ve výrobě, prodeji, které 

oddělení dosáhlo nejlepších výsledků týkajících se podaných návrhů apod.  
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5 Návrhy na zdokonalení systému zlepšování kvality 

Na základě získaných poznatků o firmě, je moţné říci, ţe podněty na zlepšování přichází 

zejména „zdola nahoru”. Moţná by bylo vhodné zapracovat také na postupu podávání návrhů 

na zlepšení „shora dolů”. Vedení firmy na základě výsledků z analýz, jako je vnitřní a vnější 

benchmarkig, by mohlo podávat podněty, kterým směrem se vydat při podávání návrhů na 

zlepšení. Na kterou oblast se zaměřit, kde má firma slabší pozici a co je nutné zlepšit. Výsledky 

analýz benchmarkingu jsou dostupné pouze vedení firmy, které ovšem můţe rozhodnout, který 

zaměstnanec má moţnost přístupu.  

5.1 Využití přístupu „shora dolů” 

Jedná se o opačný přístup, který v podniku panuje. Jde o tvorbu podnětů na centrální úrovni, 

která se stává praktičtější na nejniţších úrovních výrobního procesu. Vedení podniku stanoví 

oblasti vhodné pro zlepšení, ať uţ na základě benchmarkingu, či analýz prováděných podnikem. 

Můţe jít o výsledky týkající se počtu neshod na tisíc výrobků, počtu reklamací na tisíc výrobků 

atd. A tato slabá místa jsou oznámena pracovníkům na všech hierarchických úrovních, kteří 

mohou následně přijít s návrhem na zlepšení. Cílem této metody je i zajištění zpětné vazby ze 

strany zákazníků. Vedení by mělo viditelné reakce na jejich podněty, tím by byl jasný i 

výsledek spolupráce zaměstnanců na zvýšení konkurence či produktivity společnosti. 

Výhoda, které ještě plyne z výše uvedeného přístupu, je následující. Zvýšení podílení se 

zaměstnanců na  ţivotě firmy, coţ nemálo zvýší i motivaci zaměstnance a chuť pracovat pro 

firmu. Být zaměstnancem firmy, která umoţňuje svým pracovníkům podílet se na změnách a 

dobrému vývoji firmy, je silný motivační faktor, který je, dle mého názoru ve firmě CS Cabot 

podceněn. 

5.1.1 Implementace vizualizace na pracovišti 

Dalším moţným krokem, kterým lze zvýšit konkurenceschopnost podniku, je zapracovat 

systém  vizualizace na pracovišti. Kdy by pomocí tabulí na personální plánování, či jiných 
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světelných tabulí poskytujících informace pro zaměstance, firma dosáhla rychlejší a efektivnější 

komunikace. Na základě pouţití těchto informačních prostředů by se zvýšila procesní 

efektivnost, jako na příklad vedení týmů a technická asistence. Dále by se zvýšila rychlost 

řešení problémů na pracovišti, zajištění silnějšího propojení mezi zaměstnanci a vedoucími 

pracovníky a zlepšení dialogu mezi nimi.  

Je třeba se zamyslet nad finančním zatíţením firmy z hlediska instalace takových tabulí. Je 

třeba provést finanční analýzu takového kroku a porovnat výnosy, které zavedená vizualizace 

můţe do budoucna firmě přinést s náklady na její realizaci. Vypracovat varianty moţných 

řešení s různými náklady a výhodami. Pokud by firma zamýšlela místo světelných tabulí zavést 

nástěnky, určitě by realizace takového postupu nebyla tak nákladná jako světelné tabule. Ovšem 

zase je nutné zamyslet se nad efektivností takových nástěnek. Pracovník je nucet k nástěnce 

chodit a sledovat, které informace jsou nové a které zastaralejší. Dále by podnik musel určit 

osobu, která za danou nástěnku bude odpovídat a zajišťovat pravidelný přísun nových 

informací. Také jsou s tímto řešením spojeny vedlejší náklady v podobě pouţívaných špedlíků, 

papíru, barev na vytištění, energie pracovníka, který tiskne dané informace apod.  

U světelné tabule vedlejší náklady v podobě spotřebovávaných pomocných materiálů odpadají. 

Daná realizace je náročnější, ale do budoucna efektivnější neţ nástěnka. Postačí pracovník, 

který „jde kolem, aby zmáčkl tlačítko” a informace je jasná a viditelná v okamţiku. Také 

odpadá „ztrácení se” v zastaralých informacích, které jiţ nejsou aktuální pro daný okamţik.  

5.1.2 Způsob školení pracovníků 

Forma školení je také důleţitá. Je nutné promyslet, zda je lepší zaškolit své pracovníky, kteří 

potom budou poskytovat informace a školit ostatní zaměstnance vzhledem k podnikové kultuře, 

nebo bude lepší najmout externisty, kteří budou provádět školení. Oba přístupy mají své výhody 

a nevýhody. Při provádění interního školení je jednou z hlavních výhod znalost prostředí 

školitelů. Můţe přizpůsobit trvání a sled témat prostředí, také můţe začlenit do školení 

konkrétní projekty, se kterými se zaměstnanci v budoucnu setkají. Další nesporná výhoda je v 

celkově niţší nákladovosti interního školení oproti externím vzdělávacím zdrojům, které jsou 

téměř vţdy finančně velmi náročné. Při interním školení zaměstnanci ve většině případů 

neobdrţí ţádné potvrzení o jeho absolvování, coţ můţe být pro změstnance méně motivující. 
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Přínos externího školení lze vidět v tom, ţe noví lidé přinesou nové formy školení, nové 

vzdělávací metody, které firma můţe vyuţít ve svůj prospěch. Je to něco na způsob pozitivní 

externality. Firma tyto nové metody můţe převzít a vyuţívat při interních školeních. Velká 

nevýhoda externího školení spočívá v nemoţnosti reklamace sluţby. Protoţe chyby a 

nedostatky externího školení se mohou projevit aţ po delším časovém období. Další nevýhodou 

je velká finanční zátěţ pro podnik.  

5.2 Zjištění postoje záměstnanců vůči zlepšování ve firmě 

Otázkou je, zda bylo prováděno šetření mezi zaměstnanci firmy, které by poskytlo údaje o 

vnímání systému zlepšování. Zda zaměstnanci posuzují systém zlepšování spíše negativně např. 

z důvodu špatné ifnormovanosti, nechuti ke změnám a novinkám v procesu nebo v tom vidí 

pouze klady, které vedou ke zvýšení produktivity firmy a jejímu udrţení se na trhu, a tím pádem 

jisté pracovní pozice. 

Vzhledem k tomu, ţe firma se v posledních čtyřech letech neumístila v ţebříčku hodnocených 

firem, který kaţdý rok provádí česká pobočka firmy Hewitt Associates, můţe existovat moţný 

nedostatek v oblasti týkající se zaměstnanců. Analýza, kterou tato firma provádí, se týká 

pracovní spokojenosti a motivace zaměstnanců. Moţné řešení dané situace  lze nalézt v podobě 

dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření můţe probíhat formou rozhovoru, který je dle mého 

názoru nejefektivněší. Dotazovatel vidí okamţité reakce na dané otázky, coţ je vnímáno jako 

velký klad a také, pokud je otázka poloţena nesrozumitelným způsobem, můţe dotazovatel 

vysvětlit smysl jasněji, a tím pádem jsou informace získané z daného dotazníku kvalitnější. 

Existuje také moţnost rozeslat dotazník zaměstnancům v podobě písemné ovšem uţ bez 

přítomnosti dotazovatele. Tato forma se jeví jako jednodušší, ale skrývá také notné nástrahy. Z 

důvodu špatného výkladu dotazu můţe zaměstnanec podat zkreslenou informaci podniku, coţ 

se potom objeví ve výsledcích daného výzkumu. Také hrozí riziko, ţe zaměstnanec bude 

odpovídat takovým způsobem, aby se „zalíbil”.  Coţ vede opět ke zkreslení informací a data 

budou takto znehodnocena.  

Také je nutné zamyslet se nad formulací otázek. Nejefektivnější způsob je vytvořit dva druhy 

dotazníků. Jeden pro vedoucí pracovníky a druhý pro pracovníky na výkonových pozicích. Je 
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nutné také zvolit vhodnou formu otázek. Otázky obsahující moţnosti typu A, B, C, jsou sice na 

vyhodnocování nejjednodušší, ale informace z nich získané jsou poněkud chudší. Dotazník, 

který obsahuje otevřené odpovědi, je sice velmi sloţitý na vyhodnocení, ovšem informace 

získané jsou daleko cennější. Je také nutné stanovit, kdo bude vyhodnocovat dotazníky, zda 

externí či interní zaškolení pracovníci. Která forma je pro firmu přístupnější, ať uţ z hlediska 

finančního, tedy výše nákladů, či z hlediska vhodných a vyškolených osob. 

Forma dotazníků také hraje svoji roli. Obecně lze řici, ţe dotazník má na počátku obsahovat 

otázky snadné, např. „Líbí se vám prostředí firmy?” Dále by měly následovat otázky 

závaţnějšího charakteru a nakonec zase forma jednoduchých otázek. Tento typ je vhodný z toho 

důvodu, ţe dotazovaného neodradí hned na začátku otázkou, která bude náročná na pochopení. 

5.3 Motivování zaměstnanců 

Na základě rozhovorů s vedoucím řízení jakosti a ostatními zaměstnanci firmy bylo zjištěno, ţe 

firma se o své zaměstnance stará uspokojivě. Lze se na tento stav podívat z hlediska 

Maslowovy teorie potřeb. Nejzákladnější potřeby zaměstnanců, do kterých patří plat, příjemné 

pracovní podmínky či prostředí, jsou zde uspokojeny. To je ale základ a tento předpoklad 

bereme jako samozřejmost.  

Jak vyplývá z výše uvedených zjištění, potřeba bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zde 

zajištěna na vysoké úrovni a firma si na tomto předpokladu zakládá a přísně jej dodrţuje. To 

znamená, ţe další předpoklad Maslowovy teorie potřeb je splněn. Pokud jde o druhý stupeň 

Maslowovy pyramidy, který také zahrnuje jistotu práce, není tady jednoznačná odpověď. V 

dynamickém podnikatelském prostředí, které se neustále mění a zákazníků spíše ubývá, lze říci, 

ţe jistotu práce v dnešním světe nemá nikdo. Lze ovšem také řici, ţe s trvalým zlepšováním, 

které ve firmě probíhá, roste také jistota práce pro zaměstnance. Firmě se zvyšuje 

konkurenceschopnost, a tím pádem se moţnost udrţení se na trhu zvyšuje. Je zde vyuţíván také 

Cafeteria systém, který firma implementovala a stále na něm pracuje. Formou anonymního 

dotazování firma zjišťuje, jak jsou zaměstnanci spokojeni s takovou formou odměňování. 

Pokud se zaměříme na podporu pracovních týmů a soudruţnost pracovníků, firma vynakládá 

značné úsilí tuto soudruţnost podporovat. Jak je zmíněno výše, pořádá různá setkání pracovníků 
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mezi sesterskými závody a stará se také o rodiny svých zaměstnanců tím, ţe pořádá různé 

dětské dny a Mikulášské besídky.  

Potřeba uznání je také velmi důleţitá pro pocit spokojenosti pracovníka a pro jeho udrţení ve 

firmě. Na základě rozhovoru s vedoucím řízení jakosti bylo zjištěno, ţe pokud pracovník příjde 

s návrhem opatření, který je pro firmu velkým přínosem, jeho odměna je pouze finanční. Ve  

firmě není zavedeno ţádné veřejné uznání či pochvala. Na týmových poradách se pouze sdělí 

informace o tom, ţe byl takový návrh přijat a realizován a týká se daného úseku, popř. je tato 

informace sdělena emailovou poštou. Otázkou zůstává, zda je takové jednání dostatečně 

motivující pro zaměstnance podávající návrhy na zlepšení. Zda stačí „pouhá” finanční odměna 

za takový přínos. Znovu se vracíme k dotazníkům, které byly zmiňovány výše.  

Bylo by vhodné zjistit, zda zaměstnanci stojí o veřejné uznání, o vyvěšení svého jména na 

nástěnkách. Také jestli jsou spokojeni s výší odměny za daný návrh na zlepšení, zda nechtějí 

spíše nefinanční odměnu v podobě přidělených bonusových bodů týkajících se Cafeteria 

systému.  

Jako poslední sloţka Maslowovy pyramidy potřeb je potřeba realizace, coţ je převedeno do 

oblasti pracovní zajištění tvůrčí příleţitosti, postup v hierarchii pracovních pozic atd. Ve firmě 

je kaţdý zaměstnanec seznámen s moţností kariérního postupu. Existuje zde směrnice, která 

přesně popisuje pozice ve firmě a stanovuje potřebné kvalifikační předpoklady, které zahrnují i 

délku praxe.  

Zvýšení motivace zaměstnanců k podávání nárhů na zlepšení můţe také přispět zveřejňování 

ţebříčků nejlepších útvarů, pracovišť či dokonce pracovníků, kteří se zaslouţili o takový návrh 

na zlepšení, který přinesl firmě obrovskou úsporu týkající se nákladů či organizace. Otázkou 

však zůstává, zda samotní pracovníci stojí o zveřejnění svého jména. Existuje tady určité riziko 

vyloučení takového pracovníka z týmu na základě závisti ostatních. Proto by bylo nutné provést 

šetření například dotazníkovou formou, zda mají zaměstnanci zájem o takovou formu pochvaly. 

Zjištění postoje na danou situaci lze zjistit i na týmových poradách, které se konají pravidelně. 

Aby byla zajištěna účast na takovém šetření, je moţné zajistit anonymitu odpovědí.V příloze 

jsou uvedeny návrhy dotazníků pro výkonné a řídící pracovníky. Na zakladě těchto dotazníků 

předpokládáme ověření výsledků zavadění metody KAIZEN. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat systém zlepšování ve firmě CS Cabot, s. r. o. a 

navrhnout kroky ke zdokonalení.  

Před řešením daného cíle byla popsána teoretická východiska metodiky zvané KAIZEN. Byla 

zde rozebrána filozofie KAIZEN a její tři pilíře.  Dále byla popsána týmová forma zlepšování, 

kde byl rozebrán přístup Total Quality managementem z pohledu formy řízení organizace 

podniku. Dále byly rozebrány metody motivace zaměstnanců a Six sigma.  

Po teoretické části a výkladu systému KAIZEN by krátce představena firma CS Cabot, ve které 

byla diplomová práce zpracovávána. Byl představen výrobní proces, výrobky a sluţby této 

firmy, také poţadavky na systém jakosti, u kterých byla snaha přiblíţit je co nejvíce, a způsob 

realizace produktu na základě poţadavků zákazníků. Všechny informace o firmě byly získány 

buď na základě rozhovorů s vedoucím řízení jakosti a ostatními pracovníky nebo na základě 

podkladů, které firma byla ochotna poskytnout. Bohuţel podnikatelské prostředí je v dnešní 

době velmi nelítostné a nepromíjí ţádné nedostatky. Proto nebylo moţné nahlédnout do 

důleţitých dokumentů týkajících se firmy. Informace byly vysoce citlivé a důvěrné, a proto 

nemohly být zveřejňovány. 

V kapitole Analýza dosavadních výsledků je tato diplomová práce zaměřena zejména na systém 

řízení a podávání návrhů na zlepšení. Je zde provedena analýza podávaných návrhů na zlepšení 

ve firmě za období 2008 aţ do čtvrtletí roku 2012. Z dostupných informací byly vyvozeny 

závěry týkající se trendů, postupů a řízení návrhů na zlepšení podávaných v podniku. V této 

kapitole je dále popsána kontrola jakosti, která ve firmě probíhá. Na základě poznatků, 

získaných z rozhovorů a dostupných materiálu bylo zjištěno, ţe kontrola jakosti je provázána 

celou firmou. Hlavní důraz je ovšem kladen na bezpečnost zdraví při práci. Je zde také 

provedena analýza komunikace mezi výkonnými pracovníky a vedoucími pracovníky. Firma 

také provádí benchmarking, kdy vyhodnocování probíhá kaţdý měsíc, data jsou ovšem velmi 

citlivá na zveřejnění, proto nebyla poskytnuta. Obecně lze říci, ţe firma CS Cabot se umísťuje 

na vrcholu sestavovaných ţebříčků na základě této metody. 
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Mezi návrhy na doporučení byla zařazena vizualizace na pracovišti, která by podle mého názoru 

mohla zvýšit motivaci zaměstnanců. Vizualizace by se týkala výsledků návrhů na zlepšení, 

rozpracovanosti ve výrobě, informací, týkajících se zaměstnanců od vedení firmy apod. Z 

analýz vyplývá, ţe návrhy na zlepšení podávají spíše jednotlivci. Z toho lze usuzovat, ţe v 

podniku potřebuje zvláštní podporu týmová práce zaměstnanců.  

Jako další návrh na zlepšení bylo uvedeno dotazníkové šetření mezi pracovníky, které mělo 

zjistit postoj zaměstnanců vůči systému zlepšování. V příloze jsou uvedeny příklady dotazníků 

pro výkonné a řídící pracovníky.  
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Příloha 1  Certifikát ISO 9001:2008 
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Příloha 2 Specifikace analytických hodnot sazí platných pro výrobu 

¨Zdroj: Interní dokumentace firmy CS Cabot, s. r. o.
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Příloha 3  Vyhodnocování trendu olejového čísla 

 

Zdroj: Interní dokumentace firmy CS Cabot, s. r. o.
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Příloha 4 Přesnost měření v laboratořích – test kalibrace 

 

Zdroj: Interní dokumentace firmy CS Cabot, s. r. o. 
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Příloha 5/1 

Navrhovaná forma dotazníku pro řídící pracovníky 

 

1. Jste s pracovním prostředím ve firmě spokojeni: 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Nevím 

 

2. Sbíráte podněty k provádění změn zlepšování v procesech? 

a. Rozhodně ano 

b.  Ano 

c. Rozhodně ne 

d. Ne 

e. Nevím 

 

3.  Organizování činností zlepšování je podle mě 

a. vyhovující 

b. nevyhovující 

 

4. Odměny za podaný návrh zlepšování jsou 

a. vyhovující 

b. nevyhovující 

 

5. Tvorba zdrojů určených pro řízení podnětů na zlepšování je: 

a. vyhovující 

b. nevyhovující 

 

6. Jaké je podle Vás hodnocení individuálního přínosu pracovníků: 

a. vyhovující 

b. nevyhovující 

 

7. Máte zájem o zveřejňování výsledků přínosů konkrétních pracovníků pro firmu: 

a. ano 

b. ne 

 

8. Je podle vás potřebné zavést vizualizaci na pracovišti: 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Nevím 
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Příloha 5/2 

9. Je pro Vás motivující veřejné uznání Vašeho pracovního výkonu: 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Nevím 

 

10. Je pro Vás systém zlepšování ve firmě srozumitelný: 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Nevím 

 

11. Co navrhujete v podniku zlepšit: 

a. Organizaci zlepšování 

b. Vyhodnocování návrhů 

c. Školení 

d. Seznamování pracovníků s výsledky zlepšování 

e. Jiné 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 6/1 

Navrhovaná forma dotazníku pro výkonné pracovníky 

 

1. Jste spokojen/a s vykonávanou prací? 

a. Rozhodně ano 

b. Ano 

c. Rozhodně ne 

d. Ne 

e. Nevím 

 

2. Je pro vás systém řízení zlepšování srozumitelný: 

a. Ano 

b. Ne 

 

 

3. Jak vnímáte systém zlepšování: 

a. Vyhovující 

b. Nevyhovující 

 

4. Je pro vás motivující veřejné uznání Vašeho pracovního výkonu: 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Nevím 

 

5. Máte zájem o zveřejňování výsledků přínosů konkrétních pracovníků pro firmu: 

a. ano 

b. ne 

 

6. Je podle vás potřebné zavést vizualizaci na pracovišti: 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Nevím 

 

7. Je pro vás systém odměňování dostatečně motivující: 

a. Ano 

b. Spíše ano 

d. Spíše ne 

e. Ne 

f. Nevím 
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Příloha 6/2 

8.  Zabývají se dostatečně vedoucí řízení podanými návrhy na zlepšení: 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Nevím 

 

9. Komunikace na pracovišti je podle vás: 

a. Vyhovující 

b. Nevyhovující 

 

10. Jste s pracovním prostředím ve firmě spokojeni: 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

e. Nevím 

 

11. Co navrhujete v podniku zlepšit: 

a. Organizaci zlepšování 

b. Vyhodnocování návrhů 

c. Školení 

d. Seznamování pracovníků s výsledky zlepšování 

b. Jiné 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 


