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Abstrakt 

Obsah této bakalářské práce popisuje metodu 5S, zavádění vysoké hospodárnosti, 

pořádku a čistoty na pracovišti a také metodu KAIZEN, kontinuálního zlepšování při 

vyuţívání potenciálu zaměstnancŧ. 

Praktická část bakalářské práce je zaměřená na implementaci metod 5S a KAIZEN 

v organizaci hutního prŧmyslu. Dále popisuje analýzu současného stavu obou metod, návrhy 

na zlepšení při implementaci metod. 
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Abstract 

The contents of this thesis describes both methods the 5S implementation of high 

efficiency, order and cleanliness in the workplace and the KAIZEN method of continuous 

improvement in the use of employees' potential. 

Practical work is focused on an implementation of the 5S and the KAIZEN methods in 

an organization of metallurgical industry. It also describes the current status of both methods, 

as well as suggestions for improvements in the implementation. 
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1 ÚVOD 

Zadání mé bakalářské práce zní, Implementace metod KAIZEN a 5S ve vybrané 

společnosti hutního prŧmyslu. Cílem je popsat současný stav, metod KAIZEN a 5S ve 

vybrané společnosti hutního prŧmyslu a navrhnout moţná zlepšení při implementaci obou 

metod, která mohou přispět ke zvýšení zapojení pracovníku do neustálého zlepšování a 

zlepšení pracovního prostředí. 

 

Obě metody mě natolik zaujaly, proto bych rád proniknul hlouběji a získal nové 

znalosti a zkušenosti vycházející z přístupu KAIZEN a metody 5S. Moţnost získání nových 

informaci mě vedlo k tomu, ţe jsem při volbě tématu své bakalářské práce zvolil právě tyto 

metody. 

 

V teoretické části jsem se zaměřil na popis obou metod. Základním principem metody 

KAIZEN je nepřetrţité, systematické vyuţití námětŧ na zlepšování procesŧ podaných 

vlastními zaměstnanci. Metoda 5S představuje zavádění vysoké hospodárnosti, pořádku a 

čistoty na pracovišti. Vycházel jsem z filozofie neustálého zlepšování a odstraňování plýtvání, 

které vychází z konceptu Štíhlá výroba (Lean production).  

 

V praktické části jsem popsal pŧvodní a současný stav implementace metod KAIZEN 

a 5S. Pomocí dotazníku jsem zjišťoval vnímání zaměstnancŧ při implementaci metody 

KAIZEN. Také jsem popsal svŧj vlastní přínos v podobě zlepšovacího návrhu, který byl 

realizován.  

 

Na podkladě analýzy současného stavu implementace KAIZEN a 5S jsem navrhl 

opatření ke zlepšení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA METOD KAIZEN A 5S 

2.1 Metoda KAIZEN 

2.1.1 Management jakosti 

 Současný management jakosti vyuţívá 8 základních principu: Zaměření se na 

zákazníka, Vedení a řízení lidí, Zapojení lidí, Procesní přístup, Systémový přístup 

k managementu, Neustálé zlepšování, Přístup k rozhodování na základě faktŧ, Vzájemně 

prospěšné dodavatelské vztahy. 

 Jeden z principŧ se zaměřuje na Neustálé zlepšování. Zlepšování je 

v úspěšných společnostech nikdy nekončící proces.  Zlepšováním jsou chápany všechny 

aktivity, které vedou k nové úrovni výkonnosti zaměstnancŧ, procesŧ, produktŧ i systému 

řízení jakosti jako takového. V praxi lze rozlišit dva základní přístupy ke zlepšení: 

 

2.1.2 Postupné zlepšování 

Postupné zlepšování po malých krocích, jehoţ smyslem je kromě jiného garantovat to, 

aby se lidé nevraceli ke starým chybám a stereotypŧm – a takovou tendenci lze nalézat 

v chování jakéhokoli prvkŧ řízení a ve všech úrovních řízení. Tento přístup ke zlepšování, 

označovaný také často jako KAIZEN, lze uplatnit na všech úrovních řízení a ve všech 

procesech s podporou zlepšovacích návrhŧ. [12]  

 

2.1.3 Zlomové zlepšování 

Zlomové, revoluční zlepšování – Reengineering, spočívající v dramatických změnách 

výkonnosti celých systémŧ. [12] 

Vztah a povahu těchto přístupŧ ke zlepšování znázorňuje Obr.č.1 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                        Obr.č.1  Povaha přístupu ke zlepšování [12] 
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2.1.4 Význam slova KAIZEN 

Slovo KAIZEN pochází z Japonska a znamená zdokonalení. Rovněţ to znamená 

zdokonalení v osobním ţivotě, domácím ţivotě, společenském ţivotě a pracovním ţivotě. 

V aplikaci na pracovišti znamená KAIZEN  neustálé zdokonalování, týkající se všech – 

manaţerŧ i řadových zaměstnancŧ. [1]     

 

 Slovo KAIZEN se skládá ze dvou slabik: 

 改   KAI =  měnit 

 善    ZEN = dobrota, laskavost 

         KAIZEN = měnit k lepšímu    [4]    

 

Základním principem je nepřetrţité, systematické vyuţití námětŧ na zlepšování 

procesŧ podaných vlastními zaměstnanci. Systém je zaměřen na usnadnění vlastní práce, 

zjednodušení činnosti, zlepšení operací, zefektivnění výroby. 

 

2.1.5 Systém zlepšování KAIZEN  

Systém KAIZEN pochází z japonské dílny a jsou v něm zahrnuty nástroje pro podporu 

neustálého zlepšování. Zlepšování procesŧ je základem pro sniţování nákladŧ, zvyšování 

kvality, coţ přináší zisk a konkurenční výhody. Je to filozofie řízení spočívající ve stálých 

malých zlepšeních, za která jsou zodpovědní všichni pracovníci podniku, dŧraz je kladen na 

kontrolu kvality a zlepšování. 

 KAIZEN je kontinuální zlepšování při vyuţívání kreativního potenciálŧ zaměstnancŧ. 

Toto zlepšování by mělo být trvalé a stát se součástí pracovní náplně zaměstnancŧ. Probíhá 

nejen v „zasedačkách“ výrobních porad či schŧzkách týmu, ale hlavně na samotném provoze. 

[4]    

Nejdŧleţitější podmínkou úspěšnosti uvedeného systému je však docílit toho, ţe sami 

zaměstnanci budou mít zájem se na tomto procesu postupného zlepšování podílet. [11] 

První zkušenosti s vyuţitím této koncepce v našem prostředí dokladují, ţe zavedením 

KAIZEN ve svém podniku mŧţete: 

- dosáhnout zvýšení produktivity práce o 30-50 % a více (bez dodatečných 

kapitálových investic); 
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- „zkrátit“ break-even-point (bod zvratu); 

- reagovat rychleji a pruţněji na poţadavky trhu; 

- odpovídat bezprostředně na iniciativy konkurence; 

- motivovat pracovníky k jakostní práci; [11]      

 

Cílem této prŧběţné zdokonalovací strategie je zvládnout podnikové procesy tak, aby 

se efekty ve formě vyššího výkonu, kratších dodacích lhŧt a niţších nákladŧ postupně 

dostavily automaticky. Zvládat tyto procesy se podaří aţ tehdy, kdyţ budou o výsledném 

efektu přesvědčení všichni pracovníci na všech úrovních podniku. [11]  

Dŧleţitý bod zdokonalování je schopnost vidět potřebu zdokonalovat se. V případě, ţe 

problémy nevidíme, nevidíme ani potřebu se zdokonalovat. [17]      

 

2.1.6 Trvalé zlepšování KAIZEN 

KAIZEN je označení pro systém zlepšování, který není zaloţen na velkých 

jednorázových změnách viz Obr.č.2, ale na trvalém postupném zlepšování. Cílem zlepšování 

zpravidla bývá: 

- zvyšování kvality – sniţování vadnosti, zvyšování kvalitativních parametrŧ 

produkce 

- zdokonalování technologických postupŧ, např. sniţování odpadŧ 

- sniţování výrobních nákladŧ 

- zlepšování bezpečnosti práce apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr.č.2  Drobné zlepšování [15]     
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KAIZEN nepředpokládá výrazné investice, ale zapojení širokého spektra pracovníkŧ 

z rŧzných oblastí i rŧzných řídících úrovní, všichni mohou přicházet s nápady, náměty na 

zlepšení a to buď jako jednotlivci, nebo v rámci krouţkŧ jakosti. Jde o systém, do kterého se 

mŧţe zapojit svými nápady kaţdý pracovník firmy. [10] 

 

2.1.7 KAIZEN týmy 

Publikace LEAN KAIZEN [8] nám popisuje dva odlišné týmy. U prvního týmu je 

postupné zlepšování součástí kaţdodenní práce. Druhý tým je sloţen pouze za účelem 

dosaţení určitého cíle, po splnění tohoto cíle mohou být tyto týmy rozpuštěny,  nebo se 

mohou spojit s jinými týmy pro jiné aktivity. 

 

 2.1.8 Konkurenční výhoda KAIZEN 

Ve světě prŧmyslu a podnikání se potřeby zákazníka neustále mění, jsou vytvářený 

nové technologie a na trh vstupují generace nových výrobkŧ. Aby podniky v tomto 

konkurenčním boji mohly uspět, musí hledat nové zpŧsoby pro zajištění svého bytí. Musí tedy 

opustit svá stará organizační schémata, návyky a začít přijímat nové metody, které jsou 

vhodné pro danou dobu.  

V tvrdé konkurenci dnešního podnikatelského prostředí se jakékoli zdrţení při 

přijímání nejnovějších technologii prodluţuje. Zdrţení při zavádění lepších manaţerských 

postupŧ je méně nákladné. A přece vedení západních společností jenom pomalu začíná 

vyuţívat nástrojŧ KAIZEN, vytvořených japonskými podniky. Co je ještě horší, mnoho 

západních manaţerŧ ani neví, ţe strategie KAIZEN je k dispozici a mŧţe pro ně znamenat 

dŧleţitou konkurenční výhodu. [1] 

 

2.1.9 KAIZEN a management 

Top management 

Top management by měl být příkladem tohoto přístupu. V podnicích kde manaţéři 

„mají hlavně řídit a na zbytek mají lidi“, obvykle zlepšovatelské a inovační aktivity rychle 

klesají. Top manaţéři by své zlepšení a náměty, které nejsou strategické povahy a nemají 

tudíţ diskrétní charakter, měli sdělovat zaměstnancŧm a podněcovat tím i jejich nápady. [4] 

Ačkoli většina námětŧ v podnicích s fungujícím KAIZEN přichází opravdu od 

pracovníkŧ či středního a niţšího managementu, jsou top manaţeři obvykle „silnými 

katalyzátory“ pro zavedení, ale hlavně udrţení KAIZEN. [4] 



 

6 
 

 

Střední a nižší management  

Střední a niţší management by měl být klíčovým prvkem iniciace koncepčních 

podnětŧ v rámci KAIZEN. Management je zodpovědný zejména stanovování cílŧ zlepšování 

a řízení programu zlepšování, který se mŧţe skládat z celé řady dílčích projektŧ. [4] 

 

 Techničtí pracovníci, inženýři 

Zde je nutné zmínit zejména roli konstrukce, technické a technologické přípravy 

výroby a plánovačŧ výroby. Zásadní koncepční inovace vznikají právě zde. Základ efektivity 

podniku vzniká zejména v předvýrobních etapách, ale je jen málo podnikŧ, kde jsou tyto 

aktivity dokonale provázány s existujícími cíli zlepšování, realizovány v návrhu produktu a 

v plánu jeho realizace. [4] 

 

 Zaměstnanci, dělníci 

Dělníci se ve velké míře zaměřují zejména na drobná zlepšení na svém pracovišti, 

které přispívají zejména k zlepšení ergonomie a bezpečnosti práce, plynulosti výroby a 

dolaďování jiţ existujících koncepčních řešení v detailech kaţdodenní praxe. [4] 

Dopady zlepšování na náklady podniku, které jsou předkládány dělníky, nepřekročí 

obvykle 10% z celkového objemu zlepšení. Dále neplatí, ţe KAIZEN jsou jen dobrovolné 

aktivity zaměstnancŧ, kteří zlepšují. Tyto aktivity samozřejmě existují a jsou asi 

nejznámějším atributem KAIZEN, nicméně dělníci mají v rámci KAIZEN stanoveny cíle, 

které musí být provázeny se strategií podniku. [4] 

 

Zaměstnanci v administrativě 

Aktivity v rámci KAIZEN zde zatím jsou spíše „popelkou“ mezi ostatními 

pracovníky. Koncept Lean Office (štíhlá kancelář) sice existuje, ale i ve světě ho zatím 

vídáme spíše sporadicky. KAIZEN v „kanceláři“ bývá rovněţ realizován na základě dílčích 

podnětŧ zaměstnancŧ, i kdyţ klíčové zŧstávají cíle zlepšování. Při samotné implementaci 

Lean Office se postupuje podobně jako ve štíhlé výrobě samotné. [4] 

 

2.1.10 Proces versus výsledek 

I kdyţ zdokonalování v rámci koncepce KAIZEN probíhá postupně a po malých 

přírŧstcích, celkový proces KAIZEN přináší dynamické výsledky. [3] 
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KAIZEN podporuje myšlení orientované na proces, aby se zdokonalily výsledky, musí 

se zdokonalit procesy, jeţ k nim vedou. Selháním snahy dosáhnout plánovaných výsledkŧ, je 

selháním procesu. Management musí takové procesní chyby odhalit a opravit. KAIZEN se 

soustředí na lidské úsilí – coţ je orientace, která ostře kontrastuje s myšlením zaměřeným na 

výsledek, typickým pro západní styl managementu. [3] 

 

2.1.11 Cykly PDCA a SDCA 

První krok v procesu KAIZEN, zavádí cyklus plánuj, udělej, zkontroluj, uskutečni 

jako nástroj, jenţ zajišťuje kontinuitu procesu udrţování a zdokonalování standardŧ, tyto 

cykly jsou znázorněny na Obr.č.3. Je to jeden z nejdŧleţitějších pojmŧ celého procesu. [3] 

Zatím co KAIZEN je kontinuální proces, tak inovace je obvykle jednorázový jev. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.č.3 Cykly PDCA a SDCA [14]     

 

 Fáze „Plan“ (plánuj) se týká zavedení cíle zdokonalení a vytvoření plánu činnosti pro 

dosaţení tohoto cíle. Fáze „Do“ (udělej) se týká realizace tohoto plánu činnosti. Fáze „Check“ 

(zkontroluj) znamená určit a rozhodnout, zda realizace postupu je správně a přináší plánované 

zdokonalení. Fáze „Act“ (uskutečni) znamená provést a standardizovat nové postupy, které by 

zabránily návratu pŧvodního problému nebo stanovit cíle pro další zdokonalení. [3] 

 Předtím neţ začneme pracovat s cyklem PDCA, musí být jakékoli stávající procesy 

stabilizovány v procesu, jenţ bývá často označován jako SDCA - Standardize (standardizuj), 

Do (udělej), Check (zkontroluj), Act (uskutečni), viz. Obr. č.3. 

 Cyklus SDCA tedy standardizuje a stabilizuje stávající procesy, zatímco cyklus PDCA 

je zdokonaluje. SDCA se týká údrţby, PDCA se týká zdokonalování  - to jsou dva hlavní 

úkoly managementu. [3] 

 

ZDOKONALENÍ ÚDRŽBA 
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2.1.12 Kvalita na prvním místě 

 Z primárních cílŧ, jimţ jsou kvalita, náklady a dodávka, by nejvyšší prioritu měla mít 

vţdy kvalita. Praktikovat krédo „kvalita na prvním místě“ vyţaduje od manaţerŧ určitou 

oddanost, protoţe tito lidé musí často vzdorovat pokušení hledat kompromisy při uplatnění 

podmínek dodávky nebo při udrţování nákladŧ. Riskují přitom nejenom kvalitu, ale také ţivot 

své firmy. [3] 

 

2.1.13 Mluví za vás data 

 KAIZEN je proces řešení problémŧ. Aby byl problém správně pochopen a vyřešen, 

musí se na něj nejdříve přijít a je potřeba shromáţdit o něm dostupné informace a analyzovat 

je. Sběr dat o stávajícím stavu vám pomŧţe pochopit, na co se zaměřujete – coţ slouţí jako 

počáteční bod pro zdokonalení. [3] 

 

2.1.14 Následující výrobní proces je vašim zákazníkem 

Kaţdá práce je sérií procesŧ a kaţdý proces má svého dodavatele, stejně jako 

zákazníka. Následující výrobní proces se týká dvou typŧ zákazníka: interního (v rámci 

společnosti) a externího (na trhu). Cílem je nikdy nepustit vadný díl nebo nepřesnou 

informaci do následujícího procesu. Chovají–li se všichni v dané organizaci podle této zásady, 

externímu zákazníkovi se následkem toho dostane zboţí či sluţeb vyšší kvality. [3] 

 

 

2.1.15 Hlavní systémy KAIZEN 

2.1.15.1 Realizace politiky 

Strategie KAIZEN si klade za cíl dosahovat zdokonalení. Management by měl zavést 

jasné cíle, jeţ by byly pro kaţdého vodítkem v rámci všech aktivit strategie KAIZEN. 

Vrcholový management musí nejdříve vytvořit dlouhodobou strategii, rozdělenou na 

střednědobé a roční strategie. Rovněţ musí mít plán, jak tuto strategii rozšířit a propagovat 

mezi manaţéry na niţších úrovních aţ po vedoucí a dělníky. KAIZEN bez cíle je jako výlet 

bez místa určení. [3] 
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2.1.15.2 Systém zlepšovacích návrhů 

Systém zlepšovacích návrhu funguje jako nedílná součást strategie KAIZEN zaměřené 

na jednotlivce a dŧraz klade na to, ţe pozitivní účast zaměstnancŧ zvyšuje jejich pracovní 

morálku. Primárním cílem je výchova zaměstnancŧ, kteří mají sebekontrolu a přemýšlí 

v intencích KAIZEN. [3] 

Díky systému zlepšovacích návrhu se tak dělníci mohou na svém pracovišti účastnit 

programu KAIZEN a sehrávat tak dŧleţitou roli ve zvyšování standardŧ. [1]  

        

2.1.15.3 Kroužky jakosti  

Krouţky jakosti jsou malé skupiny 5 – 11 zaměstnancŧ, které se obvykle jen na svém 

pracovišti dobrovolně a trvale zabývají zlepšováním. 

Krouţky jakosti mohou být cestou, jak zapojit široké spektrum pracovníkŧ organizace 

do dění na pracovišti a jeho zlepšování. Nepopíratelným přínosem je, ţe kromě plnění svých 

pracovních povinnosti se pracovníci zajímají i o problémy firmy, i kdyţ vycházejí z jim 

nejbliţší oblasti – z problémŧ na vlastním pracovišti, usilují o co nejlepší kvalitu vlastní 

práce. [10] 

 

2.1.15.4 Konečný cíl strategie 

Jelikoţ se KAIZEN zabývá zdokonalováním, musíme vědět, které aspekty 

podnikatelské aktivity potřebují nejvíce zdokonalit. Mezi tyto aktivity patří kvalita, náklady a 

dodávky (angl. Quality, cost, delivery – QCD) [3]  

Kvalitou se zde nemyslí pouze kvalita finálních produktŧ nebo sluţeb, ale také kvalita 

procesu, jeţ jsou v pozadí. Pod náklady se rozumí celkové náklady projekce, výroby, prodeje 

a údrţby výrobku nebo sluţby. Dodávka znamená dodávku poţadovaného mnoţství 

v dohodnutém termínu. Jestliţe jsou tyto podmínky splněny, zákazník je spokojený. [3] 
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2.2 Metoda 5S 

2.2.1 Cíle metody 5S 

5S = nikdy nekončící proces. 

Cílem metody 5S je prostřednictvím zlepšování pracovního prostředí, zlepšovat i 

kvalitu výrobkŧ a sluţeb. Přístup dle 5S je chápan nejen jako zlepšování fyzického prostředí, 

ale i jako zpŧsob zlepšování procesu myšlení, zvýšení samostatnosti zaměstnancŧ, na týmové 

práci a vedení lidí, jednotlivé kroky jsou znázorněny na Obr.č.4.  

Největší úspěch měla tato metoda v Japonsku v automobilce  Toyota, po té se začala 

šířit do celého světa. [7] 

 Označení 5S je tvořeno z pěti japonských slov začínajících na S, viz Tab.č.1. 

Při zavádění 5S se také setkáváme s anglickými výrazy začínajícími rovněţ písmenem 

S, které jsou také popsány v Tab.č.1. 

 

  Tab.č.1 Metoda 5S výrazy japonsky, anglicky a česky 

 

 Japonsky Anglicky Česky 

1.S Seiri Sort Vytřídění → prostor 

2.S Seiton Set in Order Uspořádání → čas rychlost 

3.S Seiso Shine Čistota → prevence 

4.S Seiketsu Standardize Standardizace → pravidla 

5.S Shitsuke Sustain Udrţování →rutina, myšlení 
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Vytřídění

Standardizace

Čištění

Uspořádání

Udržení

 

 

Obr.č.4 Jednotlivé kroky metody 5S [16]     

 

 

2.2.2 Seiri  

1S – Smysl pro pořádek 

Smyslem úsilí v tomto přístupu je dosáhnout zpřehlednění pracoviště díky jasnému 

rozlišení věcí potřebných a nepotřebných. Nepotřebné nářadí, nástroje, zbytečné předměty 

často zcela zbytečně zabírají místo a tím komplikují rychlé vyhledávání předmětŧ nezbytně 

nutných pro vykonávání poţadované činnosti. 

Jednoduché zlepšovací doporučení v tomto směru předpokládá pouhé rozdělení 

předmětŧ do tří základních skupin pomoci systému tzv. semaforu nebo pomocí kartiček. 

Jednotlivé nářadí, nástroje, předměty barevně označíme podle toho, zda jsou na pracovišti 

potřebné, nebo jsou zcela zbytečné. 

Předměty, které se často pouţívají, umístíme na pracovní plochu pracoviště, nebo do 

její těsné blízkosti. 

Méně často pouţívané předměty umístíme v dosahu, ne však v bezprostřední blízkosti 

a předměty které pouţíváme občas, uloţíme na stanovené označené místo. [6] 

V publikaci 5S pro operátory, která je zaloţena na poznatcích z knihy Hiroyuki Hirana 

se 5S popisuje na základě 5 pilířŧ. 
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První pilíř vizuálního pracoviště, odpovídá zásadě právě včas (JIT), tedy „ jenom to, 

co je zapotřebí pouze v potřebných mnoţstvích a pouze, kdyţ je to zapotřebí“. Jinými slovy 

znamená odstranit pracoviště všechny předměty, které nejsou zapotřebí pro současné výrobní 

nebo administrativní operace. Třídění neznamená, ţe vyhodíte pouze předměty, u kterých si 

jste jistí, ţe je nikdy potřebovat nebudete. Ani to neznamená, ţe věci pouze úhledně 

uspořádáte. Pokud třídíte, ponecháte pouze holé nezbytnosti. Pokud jste na pochybách, 

vyhazujte. Tato zásada je klíčovou části třídění v kontextu pěti pilířŧ. Zavedení tohoto 

prvního pilíře vytváří pracovní prostředí, ve kterém prostor, čas, peníze, energie a další zdroje 

mohou být řízeny a vyuţívány co nejefektivněji. Pokud je první pilíř dobře zaveden, problémy 

a trápení v procesním toku se sníţí, komunikace mezi pracovníky se zlepší, zvýší se kvalita 

produktu a produktivita. [2]     

      

2.2.3 Seiton 

2S – Systematizace 

Systematizace úzce souvisí s předchozí činnosti. Pro dosaţení pořádku je tedy 

nezbytné nejen rozhodnout, kde věci patří, ale především je nezbytností rozhodnout, kdo 

danou věc pouţívá pravidelně a kdo jen zřídka. Systematizace odbourává hledání, chaos, šetří 

čas a tím přispívá k vyšší efektivitě práce. 

Abychom předešli těmto ztrátám je nutno navrhnout takový systém, který pochopí 

kaţdý zaměstnanec od technika a mistra počínaje aţ po řádového pracovníka. 

Problémy spojené s hledáním věcí: 

 -neoznačené věci (pracovní nářadí, nástroje, stavební materiál) 

 -neznalost jejich přesného názvu 

 -neznalost označení přesného míst uloţení věcí 

 -sloţitost identifikace 

Velmi dŧleţité je dodrţovat skladovou evidenci a momentálně nepouţívané věci 

odkládat vţdy, tam kam patří. Siluety nástrojŧ mohou být namalovány na stole, stěně, 

v regálu, a pokud je silueta prázdná, pak nástroj někdo pouţívá nebo z nějakých dŧvodŧ 

schází. Podobně mohou být značeny dopravní cesty v halách. Je pak nepřípustné do označené 

dráhy něco odkládat, místa pro výrobky získají svŧj jasně ohraničený prostor. [6] 

Nastavení pořádku je dŧleţité, protoţe odstraňuje mnohé druhy plýtvání ve výrobě i 

administrativních činnostech. Patří mezi ně plýtvání hledáním, plýtvání v dŧsledkŧ obtíţí při 
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uţívání předmětŧ a při jejich vracení. Příklady plýtvání a problémŧ, kterým se lze vyhnout při 

správném zavedení činností nastavení pořádku: 

- plýtvání pohybem: člověk byl poslán pro vozík, který nemŧţe najít 

- plýtvání hledáním: nikdo nemŧţe najít klíč k uzamčené skříni, které potřebuje 

potřebné nástroje. 

- plýtvání lidskou energii: znechucený pracovník přestane hledat potřebnou šablonu 

poté, co ji marně hledal pŧl hodiny 

- plýtvání nadbytečnými zásobami: zásuvky stolu jsou nacpané tuţkami, 

propisovači a jinými kancelářskými potřebami. 

- plýtvání defektními produkty: skladovací prostory dvou typŧ součástek jsou 

zaměněny, aniţ by byl informován operátor, tím pádem si vezme špatnou 

součástku, aniţ by si toho povšiml a pouţije ji v produktu. 

- plýtvání nebezpečnými podmínkami: krabice zásob jsou ponechány na chodbě, 

coţ vede k tomu, ţe někdo klopýtne a zraní se.  

 

2.2.3.1 Použití mapy 5S pro nejlepší umístění 

Mapa 5S je nástrojem, který mŧţe být vyuţit k vyhodnocení současných umístění 

součástek, přípravku, nástrojŧ, forem, zařízení a strojŧ a pro rozhodnutí o jejich nejlepších 

umístěních. Pouţití mapy 5S ve skutečnosti zahrnuje vytvoření dvou map. Mapa „před“ 

znázorňuje umístění součástek, přípravkŧ před zavedením nastavení pořádku. Mapa „poté“ 

znázorňuje umístění součástek, přípravkŧ po zavedení nastavení pořádku. Mapa 5S mŧţe být 

vyuţita k vyhodnocení uspořádanosti malých nebo velkých pracovních oblastí, např. jedné 

pracovní stanice, výrobní linky nebo oddělení. [2]     

 

 

2.2.4 Seiso 

3S – Čistota 

Pravidelný úklid pracoviště přispívá ke zlepšení pracovního prostředí, dochází 

k eliminaci prašnosti, špíny, špon, zbytku stavebních materiálŧ, mastnoty. Při úklidu mohou 

být identifikovány i určité jiné nedostatky, zvláště pak nacházející poruchy strojŧ a zařízení. 

Systematická údrţba prostředí firmy tak mŧţe často předem identifikovat nejrŧznější 

problémy. 
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Kaţdý zaměstnanec by se měl snaţit udrţovat čistotu a pořádek na svém pracovišti 

podobně jako u sebe doma a to v následujících rovinách: 

-nepracovat se špinavými předměty (nářadím, nástroji, výrobky) 

-nerozsypávat, nerozlévat 

-nerozhazovat nebo neodhazovat věci kolem sebe 

-věci jako nářadí, nástroje očistit ihned po ukončení práce 

-upevnit předměty, které mají tendenci padat 

Jiţ po zavedení prvních třech „S“ mŧţeme na pracovišti pozorovat výrazné změny. 

Získáme více prostoru kolem sebe, pracoviště je přehlednější, uspořádanější a získáme 

rychlejší přístup k potřebným předmětŧm a to vţdy kdyţ jsou zapotřebí. Významně se tím 

sníţí riziko výskytu úrazŧ a zmetkovitosti. [6] 

Čistota se také pojí s morálkou zaměstnancŧ a jejich uvědoměním si zlepšení. 

Kaţdodenní čistota dosaţená pomocí činnosti lesku by měla být vnímána jako řada krokŧ a 

pravidel, které se zaměstnanci učí zachovávat dodrţováním disciplíny. [2]   

Při úklidu pracoviště je také nutné abychom provedli prohlídku strojŧ a zařízení a 

kontrolu pracovních podmínek. Z tohoto dŧvodŧ úklid znamená také kontrolu. [2] 

  

2.2.5 Seiketsu 

4S – Standardizace 

Předmětem standardizace je zavedení a dodrţování řady zásad, které mohou trvale 

zlepšovat pracovní podmínky. Mŧţe jít například o dodrţování správné intenzity osvětlení 

pracoviště, teplotních poměrŧ, výměny vzduchu, zavedení a včasná výměna příslušného 

oblečení pro jednotlivé profese, zavedení předepsaných pokrývek hlavy je-li to nutné. 

Jednoduše řečeno jde o neustálé a opakované udrţování firmy v pořádku a čistotě 

s dŧrazem na tzv. vizuální management. Jedná se o srozumitelnou a detailní informaci o tom, 

co se má kde, kdy nacházet a v jakém mnoţství.  

Pro vizuální management jsou charakteristické prvky jako: 

 -jednoduchost 

 -srozumitelnost 

 -atraktivnost 

 -konkrétnost 
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 -aktuálnost 

Nesporným pomocníkem pro řešení problematiky standardizace, hodnocení prŧběhu a 

výsledku procesu jsou záznamy a dokumentace, které bývají často identifikovány jako slabší 

místo v řízení firem. [6]   

Čtvrté S bývá často neprávem zjednodušováno jen jako opakování prvního aţ třetího 

S. Obsah je neméně náročný jako předchozí prvky přístupu 5S a zjednodušeně zahrnuje: 

- zvýšený tlak nad dodrţováním osobní bezpečnosti v práci 

- vizualizace přístupu a hlavně výsledkŧ 

- podchycení nejlepších praktik a postupŧ, coţ bývá často označováno jako 

standardizace [4] 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Obr.č.5 Nastavení pořádku je jádrem standardizace [2]   

 

2.2.6 Shitsuke 

5S – Udržovat 

Disciplínu bychom měli dodrţovat všichni bez rozdílu. V zájmu firmy kontrolovat a 

hodnotit dodrţování dohodnutých standardŧ, které by se měly stát zvykem a samozřejmostí 

v kaţdodenní práci. Všichni zaměstnanci by si měli vypěstovat smysl pro pořádek, přesnost, 

preciznost, ale i vztah identity k vlastnímu pracovišti a firmě. 

Naplňování pracovních příkazŧ či cílŧ, dodrţování všech pracovních instrukcí pro 

výkon práce, vedení příslušných seznamŧ, dodrţování pracovních přestávek. To jsou typické 

rysy poţadavkŧ zaměřených na kázeň při práci. 

Vhodné návyky pro dodrţování pravidel: 

-vykonávat pravidelné kontroly plnění stanovených úloh 

-zdokonalovat se ve vykonávání svých povinností 
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-osvojit si ty nejlepší formy komunikace 

-udrţovat pořádek a čistotu na pracovišti 

-učit se správným reakcím v krizových situacích 

 

Páté S se jeví jako finální bilancování, hodnocení dosaţeného, konstatování výsledkŧ 

a výzva k novému úkolu. 

Vedení a zaměstnanci musí sehrát dŧleţitou roli při zachování  5S ve společnosti. 

Vedení musí zajistit vzdělávání pracovníkŧ v oblasti návrhŧ, nástrojŧ a technik 5S, vytvořit 

týmy a vyhradit čas na zavádění, poskytnout zdroje, uznání a podporu snah 5S. 

Zaměstnanci musí také přispět při vytváření podmínek zachovávajících  5S, vzdělávat 

se v oblasti zavádění 5S, pomáhat vzdělávat spolupracovníky, aktivně se účastnit v úsilí 

společnosti zavést 5S. [2]        

 

2.2.7 Modifikované 5S: 5S + 1 

V praxi se dnes jiţ mŧţeme setkat se 6S, resp. se 6 pilíři 6S. Uvádí je například EPA – 

Americká agentura ochrany ţivotního prostředí: 

1.S – Sort – Sortuj 

2.S – Set in order – Srovnej 

3.S – Shine – Čisti 

4.S – Safety – Zajisti bezpečnost 

5.S – Standardizace – Standardizuj 

6.S – Sustain – Udrţuj 

 

Do silné pětice přibyl pilíř, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

vytváření prostředí pro bezpečnou práci. I v tomto případě je 6S chápáno jako výborná 

příprava pro aplikaci prvkŧ štíhlé výroby. [4]     
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktickou část bakalářské práce jsem vypracoval ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. V tomto hutním podniku pracuji jiţ několik let. Závod, ve kterém pracuji nyní, 

byl vyčleněn do dceřiné společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

 

3.1 Základní informace o společnosti 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Produkce 

společnosti je tvořena výrobou koksu, koksochemických výrobkŧ, surového ţeleza, dlouhých 

výrobkŧ, plochých výrobkŧ, strojírenských výrobkŧ. ArcelorMittal Ostrava a.s., je největší 

světový výrobce a distributor oceli. Zaměstnává více neţ 320 000 zaměstnancŧ ve více neţ 60 

zemích světa. [9] 

 

3.1.1 Předmět podnikání a výrobní program 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

ţeleza oceli a hutní druhovýrobu.  

Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská 

výroba produkuje z největší části dŧlní výztuţe a silniční svodidla. Servis a obsluţné činnosti 

jsou v převáţné míře zajišťovány vlastními závody. [9] 

 

3.1.2 Informace o vzniku společnosti 

Vznik tohoto hutnického komplexu se datuje k 31. Prosinci 1951, kdy byl zřízen 

národní podnik Nová huť Klementa Gottwalda se sídlem v Ostravě Kunčicích, do této doby 

byl podnik součástí Vítkovických ţelezáren. 

V 90. letech se společnost zapsala do obchodního rejstříku pod názvem NOVÁ HUŤ 

a.s. Po neúspěšné částečné privatizaci získala majoritní podíl společnost LNM Holdings, která 

byla zanedlouho pohlcena společnosti Ispat. Pod novým vedením a názvem ISPAT NOVÁ 

HUŤ a.s. začala společnost generovat miliardové zisky. V únoru 2005 byla přejmenována na 

Mittal Steel Ostrava a.s. [9] 

Po dalších změnách nese společnost od srpna 2007 současný název ArcelorMittal 

Ostrava a.s., Obr.č.6 znázorňuje organizační schéma společnosti. 
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  Obr.č.6 Organizační schéma společnosti 

 

3.1.3 Závody společnosti 

Koksovna závod 10 

V tomto závodě jsou v provozu dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a 

velkoprostorová koksárenská baterie se sypným provozem s celkovou roční produkcí 1,5 mil. 

tun koksu. S touto produkcí se jedná o největšího výrobce koksu v České republice.  

Závod dále vyrábí chemické produkty, jako je surový černouhelný dehet, benzol, 

koksárenský plyn a kapalná síra. Technologie koksovny je vysoce ekologizována. Proces 

výroby koksu a koksochemických výrobkŧ je certifikován společnosti TUV NORD a splňuje 

poţadavky norem ČSN ISO 9001: 2001 a 14001. A od roku 2000 je závod oprávněn pouţívat 

označení “Bezpečný podnik“. 

 

 

 



 

19 
 

Vysoké pece závod 12 

Tento závod disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Obvykle je pro naplnění poţadavku 

odběratelŧ surového ţeleza dostatečný provoz tří vysokých pecí s roční kapacitou výroby přes 

3 miliony tun surového ţeleza. Tři čtvrtiny produkce tekutého ţeleza jsou spotřebovány 

závodem ocelárna, pětina výroby je dodávána do akciové společnosti Evraz Vítkovice Steel, 

nejmenší podíl produkce surového ţeleza je při přebytku zpevňován na licím stroji, a to 

v několika sortimentech podle poţadavkŧ zákazníka.  

Mimo výrobu surového ţeleza a aglomerátu, který je pro vlastní spotřebu, jsou 

externím zákazníkŧm prodávány výrobky z vysokopecní strusky. Sortiment výroby surového 

ţeleza i struskových výrobkŧ splňuje poţadavky ČSN ISO 9001 a je pravidelně certifikován 

Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. Tento certifikační orgán potvrdil 

shodu systému řízení jakosti s normou ČSN ISO 9001: 2001. 

 

Ocelárna závod 13 

Tento závod je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel se vyrábí 

kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční produkcí přes 3 mil. tun. Po 

odpichu se ocel dohotovuje na cílové parametry pro lití na pánvových pecích. Dále se tekutá 

ocel odlévá v sekvencích na třech zařízení ZPO do sochorŧ, bram čí bramek. Veškerý 

sortiment výroby oceli a kontislitkŧ splňuje poţadavky EN ISO 9001: 2000. a je certifikován 

dle EMS auditorskou společností TUV NORD podle EN ISO 9001:2000. Český úřad 

bezpečnosti práce v roce 2003 oprávnil závod Ocelárna pouţívat označení „Bezpečný 

podnik“. 

Závod ocelárna vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované výrobky určené pro stavby 

a konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Ocelárnu reprezentují dvě profilové tratě, 

jedna pásová a drátová trať, které zajišťují široký sortiment výrobkŧ. 

 

Válcovna závod 14 

Válcovací trať HCC vyrábí střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí 

kruhových přes tvarové profily speciálních prŧřezŧ. 

Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla a tyče pro výztuţ do betonu 

menších prŧměrŧ. 

Středojemná válcovna vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných výrobkŧ, jemnou 

a střední profilovou ocel základních tvarŧ, tyč pro výztuţ do betonu v sbírkovém provedení a 

některé speciální profily. 
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Pásová trať P 1500 vyrábí pásy z ocelí konstrukčních, konstrukčních se zvýšenou 

pevností, pro tváření i pro hluboké tváření za studena, konstrukčních uhlíkatých, 

nízkolegovaných a mikrolegovaných. 

 

Doprava závod 5    

Zajišťuje sluţby v oblasti interní ţelezniční a silniční dopravy a přepravy pro 

jednotlivé organizační útvary společnosti, pro společnost jako celek a také pro externí 

podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnosti. Ţelezniční dopravní cestu tvoří celkem 

199 km kolejiště a 52 km silnic. 

 

Údržba závod 3 

Představuje opravárenský a údrţbářský komplex, zajišťující potřeby závodŧ 

společnosti AMO při údrţbě, opravách, modernizacích výrobních zařízení a investiční 

výstavbě. 

Pro provádění opravárenských a údrţbářských činnosti je závod certifikován řadou 

renomovaných společností, celková zpŧsobilost je pravidelně prověřována společností TUV 

nord. 

 

3.1.4 Dceřiné společnosti 

V posledních letech ArcelorMittal Ostrava a.s. vyčlenil několik svých závodŧ, do 

dceřiných společností. 

ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s. 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

 

 

 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

Tento závod je výrobně – opravárenský, poskytuje sluţby závodŧm a útvarŧm akciové 

společnosti, ale taktéţ partnerŧm skupiny ArcelorMittal Ostrava a.s, případně tuzemským a 

zahraničním zákazníkŧm. Závod sdruţuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. 
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 Základní sortiment strojírenských výrobkŧ tvoří výroba strojních dílŧ a zařízení, 

ocelových konstrukcí a výroba ţelezničních dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod zaměřen 

na výrobu odlitkŧ z oceli a litiny.  

Dalšími významnými činnostmi závodu jsou opravy elektrických strojŧ, projektování, 

dodávky, montáţ a údrţba elektrických zařízení, opravy mechanizačních prostředkŧ, 

provádění, rekonstrukce a údrţba staveb, provádění a údrţba ţáruvzdorných vyzdívek 

hutních, koksárenských a energetických zařízení. Neméně významnou činnosti závodu je 

tepelné zpracování odlitkŧ, výkovkŧ, válcovaného materiálu, svařencŧ na velké a malé 

kalírně. 

 

3.1.5 Systémy řízení v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik, který je drţitelem 

certifikátu: 

Certifikáty systému jakosti dle EN ISO 9001:2008 

Certifikáty environmentálního systému dle EN ISO 14001:2004 

Certifikáty systému BOZP dle BS OHSAS 18001:2007 

Tyto certifikáty vystavila společnost TUV NORD CERT 

 

3.2 KAIZEN v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 Hlavním dŧvodem proč se tato metoda začala zavádět do společnosti, byl obrovský 

pokles počtu podaných, přijatých a realizovaných zlepšovacích nápadŧ (ZN). Společnost si 

začala uvědomovat, ţe pokračovat tímto směrem v dnešní době, mŧţe znamenat ztrátu 

konkurenceschopnosti. Proto začala realizovat kroky, které by vedly k obnovení tohoto 

trendu. 

 

3.2.1 Původní stav v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Na Obr.č.7 mŧţeme vidět, jak postupně klesal počet podaných, přijatých a 

realizovaných zlepšovacích nápadŧ (ZN). Tyto poklesy zpŧsobily minimální finanční přínosy 

z  realizovaných zlepšovacích nápadŧ. 

Počet podaných zlepšovacích nápadŧ poklesl od roku 2000 asi o 84%. 

Počet přijatých zlepšovacích nápadŧ poklesl od roku 2000 asi o 90%. 

Počet realizovaných zlepšovacích nápadŧ poklesl od roku 2000 asi o 92%. 
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Obr.č.7 Graf vývoje počtu podaných zlepšovacích nápadŧ 

 

Pokles počtu podaných zlepšovacích nápadŧ měl také za následek niţší ekonomický 

přínos za realizované nápady, této pokles nám znázorňuje Obr.č.8 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.8 Graf vývoje ekonomického přínosŧ realizovaných nápadŧ  

 

Tyto poznatky vedly společnost k činnostem, které měly znova nastartovat proces 

podávání a realizace zlepšovacích nápadŧ. V roce 2010 bylo zaloţeno oddělení CI – 

kontinuální zlepšování.  

Úkolem tohoto oddělení bylo obnova a motivace zaměstnancŧ v podávání a realizaci 

drobných nápadŧ. Na kaţdém závodě byl jeden pracovník, který měl za úkol motivovat 

zaměstnance, vytvářet vhodné prostředí pro zlepšování, podporovat je ve zlepšování, provázet 

zaměstnance v celém procesu návrhu na zlepšení aţ po její realizaci. 
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Na závodě 13-14 vznikla iniciativa „CI nápad“ tento projekt má za úkol motivovat 

zaměstnance k podávání a realizaci drobných nápadŧ.  

 Dalším krokem je zjednodušení směrnice, snaha o lepší komunikaci se zaměstnanci 

pomocí interního televizního vysílání, vycházejí články v časopise, zaměstnanci se mohou 

také informovat pomocí intranetu. 

 

 Tato snaha motivovat a znovu nastartovat zájem zaměstnancŧ, vedla k nárŧstu 

podaných a realizovaných zlepšovacích návrhu viz. Obr.č.9 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.9 Graf současného stavu podaných a realizovaných zlepšovacích nápadŧ 

 

 

Zájem zaměstnancŧ o podávání zlepšovacích návrhŧ se podařilo obnovit, tímto došlo 

také ke zvýšení finančních přínosŧ, tento nárŧst mŧţeme vidět na Obr.č.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.10 Graf vývoje finančních přínosŧ po nastartování procesu 
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3.2.2 Současný stav podávání CI iniciativ v AMO 

V současné době se v AMO postupuje při podávání CI iniciativ podle Organizační 

směrnice N-3.109. Tato Organizační směrnice (OS) platí pro všechny organizační útvary. [5] 

  

 

CI iniciativa 

Do této kategorie spadají CI nápady, zlepšovací návrhy, vynálezy, patenty, uţitné a 

prŧmyslové vzory, tematické směry a úkoly viz. Obr.č.11. Jedná se o jakoukoliv iniciativu 

v oblasti kontinuálního zlepšování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Obr.č.11 Schéma CI iniciativy 

 

 

Pokud zaměstnanec podá návrh, který spadá do CI iniciativy je posuzován podle 

schvalovacího procesu viz. Obr.č.12 
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Obr.č.12 Schéma schvalovacího procesu 

 

Podání a registrace CI iniciativ 

Zaměstnanec předá k zaregistrování nápad koordinátorovi zlepšení, nebo jej zašle 

s nezbytnými údaji pro registraci na e-mailovou adresu. 

Koordinátoři jednotlivé nápady zaregistrují do centrálního registru, přiřadí evidenční 

číslo a znak, který charakterizuje druh zlepšení. Následně zajistí všechny potřebné podklady 

pro posouzení odbornou komisí.  
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Posouzení odbornou komisí 

Odborná komise posuzuje návrh zlepšení z těchto hledisek: 

- zda CI iniciativa řeší problematiku, týkajících se činnosti společnosti 

- odhadne případný přínos zlepšovacího návrhu 

- odhadne náklady na jeho realizaci 

- navrhne postup a odpovědného pracovníka za odzkoušení, případně realizaci návrhu 

- doporučí případné přeřazení CI nápadu do kategorie ZN, nebo do některé z kategorií 

řešení spadajících do oblastí prŧmyslově právní ochrany 

- koordinátor zlepšení si pro rozhodnutí mŧţe vyţádat posouzení odborného útvaru, 

jehoţ náplní práce předmět CI iniciativy nejblíţe odpovídá 

- doporučí řediteli závodu návrh odměny 

 

Rozhodnutí o přijetí či zamítnutí CI iniciativy 

V případě, ţe CI iniciativa nesplňuje poţadované kriteria, komise rozhodne o nepřijetí 

a o tomto rozhodnutí bude koordinátorem zlepšení informován zlepšovatel. 

V případě přijetí CI iniciativy vzniká zlepšovateli nárok na odměnu. Přijaté CI 

iniciativy by měli být, v co nejkratší době realizovány a také jsou sledovány v centrálním 

registru. Kdyţ je realizace odloţena, musí koordinátor zdŧvodnění zavést do centrálního 

registru.  

 

CI nápad 

Za CI nápad se povaţuje jakýkoliv podnět, nápad nebo idea přinášející úsporu, 

v kterékoli oblasti pŧsobnosti skupiny ArcelorMittal Ostrava a.s. CI nápad, který splňuje 

kritéria ZN, mŧţe být zařazen do kategorie ZN. 

 

 

Odměna za CI nápad 

Nárok na odměnu 1000 Kč vzniká kaţdému navrhovateli nápadu, ale tento nárok 

mŧţe být vyplacen aţ v případě přijetí tohoto nápadu komisí. Vyplácení finanční odměny se 

provádí stejným zpŧsobem jako u ZN. 
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3.2.3 Zlepšovací návrh  

Za zlepšovací návrh se povaţuje nové technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, 

taktéţ i řešení problému s bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ţivotního prostředí. Toto 

zlepšení se promítá do zisku, úspor, přináší zlepšení stávajícího stavu a také zlepšení 

organizace práce a řízení. ZN musí stávající problém konkrétně řešit nejen poukazovat na 

jeho nedostatky.  

Zlepšovací návrh si mŧţe podat nejen zaměstnanec společnosti, ale za určitých 

podmínek i osoba, která není zaměstnancem společnosti. 

 

Podání zlepšovacího návrhu 

Zaměstnanci společnosti podávají nabídky ZN na tiskopisu, který má název: 

Nabídka zlepšovacího návrhu. (Viz příloha) 

Tento tiskopis se nachází u referentŧ pro vynálezy a zlepšovací návrhy na jednotlivých 

závodech a také na útvaru Kontinuálního zlepšování (CI) 

V tiskopisu zlepšovacího návrhu je nutno uvést: 

 - jméno a příjmení 

 - bydliště s uvedením PSČ 

 - evidenční číslo zaměstnance a číslo kmenového střediska 

 - pracovní zařazení 

 - údaj o stupni platového zařazení 

 - procentuální podíl účastí navrhovatelŧ při společném ZN 

 - stručný název ZN 

 - stručný popis dosavadního stavu a jeho výhody nevýhody, definování problému, 

který je návrhem řešen 

  - popis navrhovaného řešení a náčrtek nebo výkres, je-li k pochopení návrhu potřebný 

 - oznámení navrhovatele, zda a kde podal shodnou nabídku ZN, kde jiţ byl, nebo je 

předmět ZN vyuţíván, popřípadě zda navrhovatel podal na shodný předmět vyrozumění o 

vytvoření vynálezu 

 - prohlášení navrhovatele, ţe je autorem ZN 

 - vlastnoruční podpis navrhovatele 
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Jednotlivé ZN jsou ukládány do centrální evidence, tento systém vyuţívá počítačové 

sítě společnosti k ukládání a rozšiřování inovačních návrhŧ v rámci společnosti. 

 

Hodnocení ZN 

Pro hodnocení ZN jsou vypracovány posudky s odborným vyjádřením 

kvalifikovaných zaměstnancŧ vlastních závodŧ, případně mohou být vyţádány posudky od 

jiných závodŧ nebo externích organizací. 

 

Odborné posouzení ZN 

Odborné posouzení jednotlivých nabídek se zaměřuje zejména z hlediska technického, 

ekonomického, organizačního, výrobního a také z hlediska bezpečnosti, poţární ochrany a 

ţivotního prostředí. Musí posoudit, zda k danému řešení neexistuje dříve podaná nabídka 

s právem priority, posouzení oprávněnosti zlepšovatele s nabízeným řešením nakládat. 

Konečný posudek musí obsahovat jednoznačné stanovisko k nabídce ZN, zda dojde 

k jejímu přijetí či zamítnutí a zdŧvodnění tohoto doporučení. 

 

Odměna za zlepšovací návrh 

Při stanovení výše odměny se vţdy vychází z hospodářského přínosu a významu 

navrţeného řešení, zvýšení bezpečnosti, pracovních nebo ekologických podmínek pro 

společnost AMO a.s. Stanovení výše odměny, vypočte na základě podkladŧ z ekonomického 

vyhodnocení referent příslušného závodu. 

Zlepšovatel mŧţe být odměněn podle následujících druhŧ odměn: 

-přijímací odměna 

-splátková odměna 

-jednorázová odměna 

-odměna za licenční vyuţití 

 

Přijímací odměna; 

Tato odměna se vyplácí na základě rozhodnutí ředitele příslušného závodu, nebo 

vedoucího ÚVAS, je zálohou na případnou pozdější odměnu 

 

Splátková odměna 

U nabídek, kde se předpokládá realizace, následně dochází k fázi vyuţití a sledování 

skutečných přínosŧ. Na základě tohoto sledování pak referent do dvou měsícŧ po uplynutí 
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prvního roku od počátkŧ vyuţívání ZN vypočte výši odměny za tento první rok, pokud byla 

uţ vyplacena odměna přijímací, je od této částky odečtena.  

 

Odměna jednorázová 

Při stanovení této odměny, kde přínosy jsou hodnotově nevyčíslitelné, nebo jejich 

vyčíslení je pracné, zdlouhavé nebo nákladné se vyplácí jednorázová odměna, která je 

vypočtena podle stanoveného vzorce. 

 

3.2.4 Vynálezy, Užitné vzory, Průmyslové vzory 

S vynálezy, UVz a PVz je ve fázích podání, hodnocení, odborného posouzení a 

odměňování (jen jiné koeficienty – vyšší odměny) jednáno stejně jako se ZN (viz. kapitola 

výše). 

 

Vynálezy 

Aby bylo moţno povaţovat řešení za vynález a udělit na ně patent, musí splňovat 

podmínky zákona č. 527/1990 Sb. Patenty se udělují na vynálezy, které jsou celosvětově 

nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou prŧmyslově vyuţitelné. 

 

Užitné vzory 

Uţitným vzorem se chrání nové, prŧmyslově vyuţitelné technické řešení, které 

přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Na rozdíl od Vynálezu lze Uţitné vzory uplatnit 

pouze na zřízení, nikoliv na zpŧsob výroby. Co nemŧţe být chráněno Uţitným vzorem, 

vymezí zákon č. 478/1992 Sb.  

 

 

Průmyslový vzor 

Prŧmyslovým vzorem lze chránit vnější úpravu výrobku, která je nová a prŧmyslově 

vyuţitelná. Co prŧmyslovým vzorem nemŧţe být, stanovuje zákon č. 207/2000 Sb. 
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3.2.5 Tematické směry a úkoly 

Tematické směry 

Tematické směry jsou vyhlašovány vedením závodu, nebo ředitelem pro technický 

rozvoj. Cílem těchto tematických směrŧ je nasměrovat úsilí a zvýšit motivaci zaměstnancŧ 

ArcelorMittal Ostrava a.s. na řešení aktuálních problému. S vyuţitím komunikačních kanálu 

společnosti je vyhlášen směr, termín a speciální odměna pro vítězný nápad. Navrţená řešení 

se podávají formou nabídky CI iniciativ. 

 

Vyhodnocování návrhů řešení TS hodnotitelskou komisí 

Vyhlašovatelem TS je stanovená tří členná skupina, která do 6 týdnŧ po soutěţní lhŧtě 

předloţí vyhlašovateli hodnocení jednotlivých řešení TS. V hodnocení komise uvádí, zda 

vyřešení TS bylo splněno dle všech soutěţních podmínek a je vyhodnoceno jako nejlepší. 

Komise je oprávněná v případě potřeby si vyţádat posudek příslušného odborného útvaru. 

Podle splněných podmínek je stanovena výše odměny, která mŧţe být vyplacena v plné výši 

nebo úměrně sníţena za nedodrţení všech poţadavkŧ na TS. 

 

Tematické úkoly (TÚ) 

 Tematické úkoly jsou zadávány předem nadefinované skupině zaměstnancŧ, kteří 

budou tento úkol plnit. Při vyhlášení tematického úkolu jsou předem stanoveny poţadované 

parametry řešení, konečný termín řešení a odměna za slnění tohoto úkolu. Tematické úkoly 

vyhlašuje vedení závodu nebo ředitel pro technologický rozvoj. Tyto úkoly jsou zadávány pro 

vyřešení konkrétního problému, nebo pro urychlení realizace CI iniciativ s vysokým 

potenciálem. 
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3.2.6 Osobní přínos v systému zlepšování 

3.2.6.1 Vlastní zlepšovací návrh 

 Při soustruţení paketu navinutého rotoru na poţadovaný prŧměr, vzniká ţelezný otřep, 

viz. Obr.č.13. Cílem pracovní činnosti bylo tento otřep odstranit.   

 

  

 

 

 

 

  

   Obr.č.13 Vzniklý otřep po soustruţení 

 

Odstranění vzniklých otřepŧ se provádělo pomocí ruční uhlové brusky, tento zpŧsob 

byl zdlouhavý, fyzický náročný a také nepřesný. Bruska vybočovala ze směru dráţky, otřepy 

nebyly dokonale odstraněny a dráţky byly vlnité a nesouměrné, viz. Obr.č.14. Mimo tento 

problém docházelo také k vybočení brusného kotouče z dráţky,  a tím k poškození 

izolovaných legovaných plechŧ, viz. Obr.č.15. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr.č.14 Odstranění otřepu bez pouţití  Obr.č.15 Detail vyklouznutí brusného  

 Zlepšovacího zařízení  kotouče 
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 Toto poškození mohlo mít za následek vznik vířivých proudŧ a následné přehřívání 

v místě poškození rotorového paketu. Tyto problémy a nespokojenost zákazníka nás vedlo 

k vytvoření tohoto zlepšovacího nástroje. 

 

Popis výroby zlepšovacího zařízení 

Pro dobrou stabilitu brusného procesu bylo nutné zajistit pevné vedení brusného 

kotouče. Nejdříve jsme navrhli konstrukci, která udrţí uhlovou brusku v ose dráţky rotoru a 

tím se zamezí její vyjetí a poškození povrchu rotoru. Na kovovou konstrukci jsme připevnili 

ruční uhlovou brusku, na uchycení jsme pouţili originální díry se závitem pro rukojeť  v těle 

brusky s moţností vertikálního nastavení pomocí křídlových matic.  

Dále je konstrukce opatřena stavitelnou vodící lištou, která zaručuje přesné vedení 

řezného kotouče. Vodící lišta je odpruţena pomocí dvou přítlačných pruţin, které jsou 

zajištěny křídlovými maticemi. Odpruţení je nutné z dŧvodu plynulého pohybu řezného 

kotouče v dráţce. Zkompletována konstrukce včetně brusky, viz. Obr.č.16,17 se ručně 

posouvá po paketu rotoru v horizontálním směru. Pro drţení a posuv jsou určená madla z 

plastové trubky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.č.16 Zlepšovací zařízení  Obr.č.17 Zlepšovací zařízení 

  (čelní pohled)            (pohled ze spodní strany) 

 

Zlepšovací zařízení zajistilo pevné vedení brusného kotouče v dráţce rotoru, zamezilo 

se vyjetí kotouče a následné poškození povrchu rotoru, zkrátil se čas vykonávané pracovní 

činnosti, zvýšila se jakost vykonané práce, coţ mŧţeme vidět na Obr.č.18,19 a tím i 
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spokojenost zákazníka. Pro pracovníky, kteří vykonávali tuto činnost, se zvýšila bezpečnost 

práce. 

  

               Před             Po 

 

 

       

 

 

 

 

 Obr.č.18 Bez pouţití zlepšovacího zařízení             Obr.č.19 S pouţitím zlepšovacího zařízení  

                                                                 

 Za tento zlepšovací nápad nám byla vyplacena jednorázová odměna podle Organizační 

směrnice N-3.109. [5] 

  

  

3.2.6.2 Vnímání zaměstnanců při implementaci metody KAIZEN 

 Při podávání vlastního zlepšovacího návrhu mě začalo zajímat, jak jsou ostatní 

zaměstnanci společnosti informování, a jaký mají zájem o drobné zlepšování. Informace jsem 

začal shromaţďovat pomocí dotazníku, viz. Obr.č.20. 

 

Dotazník o všeobecném podvědomí a spokojenosti se systémem zlepšovacích návrhu 

Tento dotazník jsem vypracoval ve spolupráci s Radkou Cieslarovou, která tento 

dotazník pouţila ve své bakalářské práci, kde se zabývá zjišťováním příčin plně nevyuţitého 

lidského potenciálu jako interního zdroje inovací ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

[18] 

 

Ve své práci jsem pouţil tento dotazník na vyhodnocení situace v rámci podávání 

zlepšovacích návrhŧ, kde jsem se zaměřil na to, zda uţ se pracovníci setkali s pojmem 

zlepšovací návrh, jestli jsou dostatečně informování moţnosti podáváni zlepšovacích návrhu. 

Pokud zlepšovací návrh nepodali, aby uvedli dŧvod proč tak neučinili. 
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Obr.č.20 Dotazník o všeobecném podvědomí 

 

1 Věk
<30 31 - 40 41 - 50 51<

2 Vzdělání
základní vyučen středoškolské vysokoškolské vyšší

3 Setkali jste se někdy s termínem zlepšovací návrh?
ano ne

4 Jste dostatečně informován o moţnosti podávání zlepšovacích návrhŧ v ArcelorMittal Ostrava?
ano ne spíše ano spíše ne

5 Podali jste si někdy zlepšovací návrh na pracovišti?
ano ne

6
neměl jsem ţádný nápad

nadřízený mi nápad zamítl

neochota koordinátora na závodě ZN přijmut

nejsem motivován

nápad ZN byl na závodě realizován, aniţ bych si ho podal

jiný dŧvod (uveďte jaký)

7
technické řešení bezpečnoost práce hygiena práce úspora materiálu jiná kategorie

8
ano ne realizace byla odloţena ZN byl zamítnut

9 Pokud jste si zlepšovací návrh podal, byl jste spokojený s výši odměny?
ano ne spíše ano spíše ne

10
ano ne spíše ano spíše ne

11 Jste dostatečně motivování nadřízeným zaměstnancem k podávání zlepšovacích návrhŧ?
ano ne spíše ano spíše ne

12

Dotazník o všeobecném povědomí a spokojenosti se systémem zlepšovacích návrhů 

v ArcelorMittal Ostrava

Děkujeme za vyplnění dotazníku                                            Radka Cieslarová a Hynek Kuchař

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění formuláře s názvem "Dotazník o všeobecném povědomí a spokojenosti se 

systémem zlepšovacích návrhů" Výsledky dotazníku budou sloužit pro účely bakalářské práce s tématem 

"Inovace jako konkuranční výhoda". Odpovědi ,prosím, zakřížkujte. Autor dotazníku a žadatel o vyplnění: 

Radka Cieslarová a Hynek Kuchař

Pokud ne, uveďte dŧvod proč jste si zlepšovací návrh nepodal?

Bylo pro Vás sloţité vyplnit formulář k podání zlepšovacího návrhu?

Pokud jste si zlepšovací návrh podal, jaké oblasti se týkal? (mŧţete označit i vice odpovědi)

Byl Váš zlepšovací návrh realizovan?

Jaké další změny by Vás motivovaly k podávání zlepšovacích návrhŧ?
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Výsledky dotazníku pouţiji k vyhodnocení situace v ArcelorMittal Ostrava a.s. k 

návrhu ke zlepšení v rámci informování a podávání zlepšovacích návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr.č.21  Věk dotazovaných zaměstnancŧ 

 

Vyhodnocení  grafu  Obr.č.21 

Z grafu na Obr.č.21 je patrné, ţe největší část zaměstnancŧ tvoří věkové skupiny od 31 

– 40 let a 41 – 50 let, tyto skupiny tvoří více neţ dvě třetiny dotazovaných zaměstnancŧ. 

Zbylou část tvoří zaměstnanci mladší 30 let a starší 51 let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.22 Dosaţené vzdělání zaměstnancŧ 

 

Vyhodnocení  grafu  Obr.č.22 

Největší skupinu tvoří zaměstnanci se středoškolským vzděláním, druhou největší 

skupinu tvoří zaměstnanci, kteří jsou vyučeni v oboru, pak následují zaměstnanci, kteří 
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dosáhli vysokoškolského a vyššího vzdělání. Pouze jeden zaměstnanec z dotazovaných uvedl 

v dotazníku základní vzdělání.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Obr.č.23 Zaměstnanci a termín zlepšovací návrh 

 

Vyhodnocení  grafu  Obr.č.23 

 Z grafu na Obr.č.23 vyplývá, ţe drtivá většina zaměstnancŧ ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. se s termínem zlepšovací návrh v praxi uţ setkala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr.č.24 Informovanost zaměstnancŧ o podávání zlepšovacích návrhŧ 
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Vyhodnocení  grafu  Obr.č.24 

V dotazníku na otázku, zda jsou zaměstnanci dostatečně informování o moţnosti 

podávání zlepšovacích návrhŧ, odpovědělo dvě třetiny zaměstnancŧ, ţe ano nebo spíše ano.  

Zbylá jedna třetina spíše není nebo vŧbec není informována o moţnosti podávání 

zlepšovacích návrhŧ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.25  Výsledky zlepšovacích návrhŧ 

 

 

Vyhodnocení grafu Obr.č.25 

V grafu na Obr.č.25 mŧţeme vidět, ţe z podaných zlepšovacích návrhu je většina 

návrhŧ realizovaná, jen malá část je zamítnutá.  

Velká část grafu znázorňuje zaměstnance, kteří ţádný nápad neměli, nebo nejsou 

motivováni.  

Zbytek tvoří dŧvody, kdy byl zlepšovací návrh zamítnut nadřízeným, nebo byl 

realizován bez podání, nebo z dŧvodu neochoty koordinátora. 
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3.3 Metoda 5S v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

3.3.1 Historie metody 5S 

Historie projektu „implementace metody 5S“ ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

sahá do roku 2009. Tehdy z iniciativy oddělení H&S (Bezpečnost & Zdraví) bylo vybráno 

jedno pilotní pracoviště, kde se začalo se zaváděním této metody. Jednalo se o pracoviště 

výměny válcŧ na hrubé válcovací trati, kde pracoval jeden člověk. 

 

3.3.2 Milníky metody 5S 

Dŧleţitým milníkem pro další zavádění metody 5S byl rok 2010. Tehdy vzniklo 

oddělení Kontinuálního zlepšování, které se stalo „patronem“ tohoto projektu a přebralo 

zodpovědnost za budoucí implementaci. 

Nejprve se začalo školením v oblasti Štíhlé výroby s dŧrazem právě na metodu 5S. 

Tohoto školení se zúčastnil jak TOP management, tak klíčoví THP pracovníci, ale také 

všichni mistři a předáci. Nakonec se celkový počet proškolených vyšplhal aţ k číslu 400. 

Dalším krokem bylo vytipování pilotního pracoviště pro kaţdý závod. Tehdy se 

jednalo o 8 závodŧ, tudíţ bylo nominováno 8 pracovišť. Implementace metody 5S na nich 

začala v první polovině roku 2010. 

 

3.3.3 Podpora vedení metody 5S 

Vzhledem k podpoře vedením a relativní úspěšnosti projektu na pilotech, byla metoda 

5S na konci roku 2010 zaváděna na 27 pracovištích napříč celou hutí (od malých pracovišť 

kontroly jakosti na aglomeraci aţ po špinavé provozy jako Odlévárna jih na VP4). Některá 

tyto pracoviště vznikala samovolně (na základě pozitivních zkušeností), některá byla i 

implementaci doporučena (například pracoviště kde došlo k úrazu apod.) 

Pro rok 2011 bylo velice dŧleţité, ţe zavádění metody 5S bylo zakotveno do 

dlouhodobé strategie společnosti, tudíţ stále mělo nezbytnou podporu vedení. V tomto roce se 

nejen pokračovalo s 5S na pracovištích z roku 2010, ale na začátku roku bylo vybráno dalších 

22 pracovišť, kde implementace měla začít. 

Na konci roku 2011 se 5S zavádí jiţ na 53 pracovišť a bezprostředně se týká téměř 

600 lidí. Metoda je povětšinou kladně vnímána jak zaměstnanci, tak vedoucími pracovníky. 

Proběhli dokonce 2 „audity 5S“ z korporátu, které úroveň 5S v Ostravě hodnotily velice 

pozitivně a dokonce byla Ostrava pro některé zahraniční jednotky doporučena jako 

„benchmark“.  
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V roce 2012 zavádění této metody pokračuje, dotahují se nejen pracoviště 

z předešlých let, ale také bylo vybráno dalších 29 nových pracovišť pro zavádění této metody 

vysoké hospodárnosti. Samotná strategie se ovšem trochu změnila. Není uţ takový dŧraz na 

přidávání nových pracovišť, ale spíše na rozšiřování pracovišť stávajících, aby se dařilo 

efektivněji vyuţívat zkušenosti lidí, kteří s 5S jiţ přišli do styku v prvních fázích tohoto 

projektu. 

Samotné 5S je jiţ dnes vnímáno daleko pozitivněji neţ v předešlých letech. Název této 

metody mezi zaměstnanci „zdomácněl“. Metoda uţ není povaţována za „pouhý úklid 

pracoviště“, ale začíná být chápána jako efektivní nástroj pro lepší organizaci pracovišť a 

prevenci před úrazy. 

 

3.3.4 Postup implementace metody 5S v AMO 

Zodpovědnost za zavádění 5S v AMO má oddělení Kontinuálního zlepšování (CI), 

které úzce spolupracuje s jednotlivými výrobními závody, viz. Obr.č.26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.26 Organizační struktura metody 5S 

 

CI zde funguje jako odborný konzultant projektu (nositel know-how). Závody naopak 

disponují potřebnými zdroji, a to jak peněţními tak lidskými. 

Po vybrání pracoviště k implementaci se zorganizuje první schŧzka. Na té se sejdou 

všechny zainteresované skupiny jako například: 

- vedoucí provozu – zajišťuje potřebné zdroje 

- lean koordinátor (resp. CI zástupce závodu) – metodicky vede 

- mistr – zodpovědná osoba za dané pracoviště 
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- technolog  

- bezpečnostní technik – zajišťuje podporu v oblasti H&S  

Na tomto „kick-offu“ se proberou všechny základní aspekty implementace metody 5S, 

jako například co od projektu očekáváme, co bude potřeba zajistit (zdroje atd.), jaký je 

očekávaný časový horizont apod. 

Následuje stručné proškolení zaměstnancŧ na daném úseku (mistr jiţ absolvoval 

podrobnější školení), aby věděli, co se od nich bude vyţadovat a proč se metoda 5S na jejich 

pracovišti vlastně zavádí. 

Dále se jiţ pokračuje v jednoduchých cyklech (PDCA cykly). Dochází k pravidelným 

schŧzkám na pracovišti, kterých se účastní zodpovědná osoba za dané pracoviště (mistr, 

technolog) a CI zástupce. Aktuální situace se podrobně prodiskutuje a pracoviště se dŧkladně 

prochází. Výstupem z této schŧzky je seznam odsouhlasených úkolŧ, které je potřeba do příští 

návštěvy splnit s jasně stanovenými termíny a zodpovědnostmi.  

Tyto schŧzky se opakují aţ do splnění 4. kroku metody 5S. 

 

3.3.5 Standardy metody 5S 

Při 4. kroku metody 5S se v AMO pouţívají dva typizované standardy. 

Prvním z nich je standard pracoviště. Jde o vizualizovaný lay-out pracoviště, kde jsou 

stanoveny plochy pro jednotlivé zařízení, materiály apod. Smyslem je zlepšit orientaci na 

pracovišti pro ostatní zaměstnance (zaměstnance z jiných pracovišť apod.) a vytvořit jasná 

pravidla, kde co má být umístěno. Tento vzor standardu je zobrazen na Obr.č.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr.č.27  Vzor standardu pracoviště 
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Druhým standardem je standard úklidu, který zachycuje všechny čistící práce na 

pracovišti, viz. Obr.č.28. Standard jasně definuje úkoly, zodpovědnosti, frekvenci, postup, 

časovou náročnost atd. Účelem standardu je vytvoření jasných pravidel úklidu na pracovišti. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.28 Vzor čistícího standardu 

3.3.6 Pravidelné „auditováni 5S“ 

Neodmyslitelnou součástí této metody jsou „audity 5S“. „Audity 5S“ samozřejmě 

neslouţí pouze ke kontrolování současné situace. Je to také nástroj k udrţení dosaţené 

úrovně, k nalezení potenciálu pro další zlepšování a k vyměňování zkušeností. 

V AMO se ke kvalifikaci úrovně 5S vyuţívá jednoduchý auditový formulář, viz 

Obr.č.29. 

Formulář je rozdělen do 5 sloupcŧ (dle jednotlivých S-krokŧ) a kaţdý sloupec má 5 úrovní, 

kdy pátá úroveň znamená dokončení daného S-kroku. Hodnocení je v procentech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.29 Formulář pro „audity 5S“ společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Vývoj implementace se na základě výsledkŧ „auditŧ 5S“ zobrazuje graficky. 

Pavučinový graf, viz. Obr.č.30 se pouţívá k identifikaci oblasti, kde je stále ještě potenciál 

ke zlepšení. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.30 Grafické znázornění dosaţené úrovně na pracovišti závodu - 21 

„Audity 5S“ v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V AMO se dělají 3 druhy „auditŧ 5S“ 

- pravidelný „audit 5S“ 

- namátkový „audit 5S“ 

- kříţový „audit 5S“ 

 

Pravidelný „audit 5S“ 

Pravidelný audit dělá CI zástupce, na kaţdé 5S schŧzce na pracovišti a po ukončení 

třetího kroku se zodpovědným za pravidelné „auditování 5S“ stává odpovědná osoba daného 

pracoviště (mistr, technolog atd.). Tyto „audity 5S“ se provádějí minimálně 1x měsíčně. 

 

Namátkový „audit 5S“ 

Namátkový „audit5S“ provádí CI zástupce závodu nebo Lean koordinátor. Jde o 

neohlášenou kontrolu pracoviště a hlavním účelem je samozřejmě zkontrolovat současný stav. 

Namátkové „audity 5S“ se provádějí po „dokončení“ metody 5S na pracovišti. 

 

Křížový „audit 5S“ 

Kříţový „audit 5S“ je vyuţíván v AMO jako výborný nástroj pro „best practices“. 

Provádí ho CI zástupce jednoho závodu na pracovišti druhého závodu. Tyto „audity 5S“ jsou 
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předem nahlášené a probíhají na základě stanoveného harmonogramu kaţdé 3 měsíce. Jeho 

největší výhody jsou dvě. Za prvé - umoţňuje pohled na pracoviště novýma očima, a za druhé 

- je to výborná moţnost jak si předávat zkušenosti. 

Výsledky všech těchto „auditŧ 5S“ (společně s nalezenými abnormalitami a 

doporučeními ke zlepšení) jsou vnášeny do formuláře daného pracoviště, který je umístěn na 

intranetu, tento formulář byl vytvořen v excelu. Nahlédnout do něj má právo kaţdý 

zaměstnanec, včetně vedoucích pracovníkŧ. 

 

3.3.7 Podpůrné kroky 

Na konci roku 2010 bylo vybráno 5 zaměstnancŧ, kteří nejvíce pomohli při 

implementaci 5S a bylo mezi ně rozděleno 10 000 Kč. 

V roce 2011 byla vyhlášena soutěţ o nejlepší 5S pracoviště v AMO. Pracoviště byla 

hodnocena dle rŧzných kritérií (např. náročnost implementace, rychlost, vizualizace, velikost 

pracovišť atd.). Nakonec bylo vybráno 5 nejlepších pracovišť. Mezi vybrané zaměstnance 

těchto pracovišť byla rozdělena odměna 36 500 Kč. 

K propagaci metody 5S se také vyuţívá firemní TV okruh, intranet a časopis, kde byly 

zveřejněny některé informace o této metodě (co je 5S, fotografie nejlepších pracovišť, vývoj 

projektu atd.). 

 

Snímky ze zavádění metody 5S v Arcelor Mittal Ostrava a.s. 

 Obrázky č.31 – 36 nám znázorňují rozdíl na jednotlivých pracovištích, před 

zavedením metody 5S a po zavedení metody 5S. 

                 Před    Po 

  

 

 

 

 

 

Obr.č.31 Válcovny – příprava válcŧ HCC                 Obr.č.32 Válcovny – příprava válcŧ HCC  

                       (pŧvodní stav)                                                         (po zavedení metody 5S)                      



 

44 
 

                  Před     Po 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.33 AMEPO – pracoviště vyvaţovačky        Obr.č.34 AMEPO – pracoviště vyvaţovačky 

                      (pŧvodní stav)     (po zavedení metody 5S) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Obr.č.35 Údrţba – dílna blokŧ KD trať                      Obr.č.36 Údrţba – dílna blokŧ KD trať 

                         (pŧvodní stav)                                                (po zavedení metody 5S) 
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3.4 Návrh opatření 

3.4.1 Návrh opatření pro metodu KAIZEN 

Návrhy vycházejí z výsledkŧ, provedeného dotazníkového řešení. 

 

- První návrh se týká nedostatečné informovanosti o podávání zlepšovacích návrhŧ. 

Doporučuji pořádat proxi mítinky a výrobní porady, kde se bude prezentovat tato metoda, 

dále větší prezentaci na intranetu a v interní televizi, která vysílá v závodních jídelnách. 

 

- Druhý návrh se týká zaměstnancŧ, kteří nejsou dostatečně motivováni. Navrhuji 

speciální pobídky za zlepšovací návrh, například stanovit minimální hranici počtu 

realizovaných zlepšovacích návrhŧ a po překonání této hranice, vţdy na konci roku losovat o 

automobil. 

 

- Třetí návrh se týká zamítnutí zlepšovacího návrhu nadřízeným, chci doporučit 

moţnost odvolání ke svému vyššímu nadřízenému (např. z dŧvodŧ personálních vztahŧ). 

 

- Čtvrtý návrh se týká zaměstnancŧ, kterým byl jejich nápad realizován bez podání, 

navrhuji poţádat o pomoc koordinátora na svém závodě, nebo se snaţit získat maximum 

informací z dostupných zdrojŧ které se týkají podávání zlepšovacích návrhu. 

 

- Pátý návrh se týká neochoty koordinátora. Neochota koordinátora mŧţe plynout 

z dŧvodu jeho vytíţenosti, koordinátor mŧţe být např. technik, který je vytíţen plněním svých 

pracovních povinnosti a nemá dostatek času pro pomoc zaměstnancŧm, kteří chtějí podat 

zlepšovací návrh. Proto navrhuji vytvořit jedno pracovní místo koordinátora na kaţdém 

závodě, který bude mít zaměření pouze na systémy zlepšování ve svém závodě. 

 

3.4.2 Návrh opatření pro metodu 5S 

- První návrh je postupně metodu 5S implementovat na pracoviště, která jsou v jedné 

výrobní hale, a tak vytvořit jeden celek. Na rozdíl od snahy implementovat metodu 5S na 

pracoviště v rŧzných halách a tak vytvářet malé ostrŧvky. Tímto krokem bychom docílili větší 

komplexnosti pracovišť se zavedenou metodou 5S. 
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- Druhý návrh je zavádění metody 5S do výrobních závodŧ, kde finanční výsledky ze 

zavedení 5S  budou lepší neţ v závodech údrţby.  

 

- Třetí návrh je snaha zvýšit motivaci zaměstnancŧ, proto navrhuji pořádat exkurze po 

pracovištích, kde je tato metoda uţ zavedena a přináší očekávané výsledky. Zaměstnanci, 

kteří uvidí, jak to má ve skutečnosti vypadat a také získají informace a rady od kolegŧ, kteří 

tohle pracoviště vytvořili, to zajisté motivuje. 

 

- Čtvrtý návrh je podpora pracovišť, kde metoda 5S byla zavedena samovolně, 

například poskytnutí finančních prostředku na nákup nového nářadí a materiálu nutného pro 

rozšíření pracoviště 5S. Také odměnit zaměstnance, kteří se z vlastní iniciativy podíleli na 

zavedení metody 5S na svém pracovišti. 
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4 ZÁVĚR 

Při zpracovávání bakalářské práce jsem získal řadu nových poznatku a vědomosti, 

které mohu vyuţít a rozvíjet jak v pracovním tak soukromém ţivotě. 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat metodu neustálého zlepšování KAIZEN, která je 

zaloţena na tvořivém myšlení pracovníku a metodu 5S která představuje zavádění vysoké 

hospodárnosti, pořádku a čistoty na pracovišti. Touto tématikou jsem se zabýval v úvodní 

teoretické části, kde jsem získával informace pomocí odborné literatury. 

 

V praktické části jsem se snaţil popsat postupy při implementaci metod KAIZEN a 

5S. Dŧvody proč se metoda KAIZEN začala zavádět, její současný stav a její ekonomické 

přínosy společnosti. Na základě vyhodnocení dotazníku vyplněného zaměstnanci jsem 

navrhnul případné zlepšení: 

- větší prezentaci v dostupných zdrojích pro zaměstnance 

- větší motivaci pomocí speciální pobídky 

- moţnost odvolání k vyššímu nadřízenému 

- snaha zaměstnancŧ o větší informovanost 

- vytvoření pracovního místa se zaměřením pouze na systémy zlepšování 

-  

 U metody 5S jsem se zaměřil na historii, milníky a podporu vedení. Na základě 

získaných informací, které jsme zhodnotili s mým konzultantem, jsem navrhnul moţná 

opatření. 

- rozšíření pracovišť, kde metoda uţ funguje 

- zavádění metody 5S do výrobních závodŧ 

- provádět exkurze zaměstnancŧ na pracoviště, kde je uţ metoda 5S zavedena 

- poskytnutí finančních prostředku na pracoviště, která vznikla samovolně 

 

Podle mého názoru implementace metod KAIZEN a 5S ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s., je na vysoké úrovni.  

 

Podařilo se znova nastartovat zájem zaměstnancŧ v podávání a realizaci drobných 

nápadŧ. Metoda 5S je podporována vedením, coţ vede k relativní úspěšnosti projektu na 

pilotech. 
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Je dobré, ţe se společnost rozhodla jít tímto směrem, který má velký vliv na udrţení 

konkurenceschopnosti v dnešním turbulentním světě. 

 

Byl bych rád, kdyby moje práce byla přínosem nejen pro mě v budoucím ţivotě, ale 

také pro všechny, kteří se o tyto metody zajímají. 
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