
Žijeme on line – život niekoho inéhoŽijeme v zložitejšom a rýchlejšom svete, 
ktorý na nás kladie stále vyššie nároky



Zložitosť ovládania

Zložitosť orientácie

Strácam sa

Neviem
ovládať

Veľa funkcii

Drahé a 
zbytočné

Neviem sa
rozhodnúť

Zložité konštrukcie

Neviem
opraviť

Príliš široký sortiment



Zlo - žitý





Jedno - duchý



Jednoduchosť je zložitá



Príklady zo života

2 modely, kde sa dá meniť
veľkosť obrazovky, pamäť, 

rýchlosť, veľkosť disku

28 rôznych modelov s 
rôznymi vlastnosťami, 

ktoré sa často
prekrývajú



Výrobok

Technológie Odlievanie, 
obrábanie, 
montáž, 15 
súčiastok

Tvarovaný 
plech, plast, 
montáž – 10 
súčiastok

Kov, plast, 
zástrek – 4 
súčiastky

Cena 5 Euro 4 Euro 2,5 Euro

Príklady zo života



Čas práce:    
4,3 - 5 hod. 
Čas reakcie:  
36,3 – 48 
hod.

Príklady zo života

Čas práce:    
1 – 2 hod.
Čas reakcie:  
3 – 4 hod.

Zákazník

?

Spracoanie 
dopytu

0,5 hod 8 h

Rozbor 
konštrukcie

1 hod 8 h

Rozbor 
technológie

2 hod

8 h

Kalkulácia 
ceny     

0,3 hod8 h

Príprava 
ponuky     

0,5 hod

OBCHOD KONŠTRUKCIA TECHNOLÓGIA

FINANCIEOBCHOD

Zákazník

Zákazník

Zákaznícky 
tím

Čas 
reakcie
3- 4 hod



Redukcia



A mal som 
veľa 

aktivít

Mám veľa 
záujmov

Začal som 
redukovať

Nedoťaho-
val som veci 

do konca

Bol som 
nespokojný

Nemal som
čas na 

dôležité veci



Odstráň Organizuj Schovaj Presuň

Zdroj: Simple and Usable: web, mobile and interaction design by Giles Colborne

Príklady zo života



Príklady zo života

Ozdravenie spoločnosti Ford počas krízy –
redukcia počtu značiek, počtu pracovníkov a 

počtu vyrábaných modelov 



"Haiku je báseň.
Päť - sedem - a päť slabík.

Podivná forma."



1. Akých činností sa mám vzdať, aby 
som získal viac času?

2. Aké položky mám odstrániť, aby som
získal viac priestoru?

3. Na čo mám prestať míňať peniaze, aby 
som ušetril?



Organizácia
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Dvojnásobný výkon, redukcia plochy zo 130 m2 na 36 m2 v bunke, zníženie zásob 
z 523 na 20, skrátenie priebežnej doby z 575 min. na  15 min.





naliehavé nie naliehavé
dô-
le-
žité

nie 
dôle
-žité

Celkový čas v hod/týždeň:

Celkový čas v hod/týždeň:

Celkový čas v hod/týždeň:

Celkový čas v hod/týždeň:

Od naliehavého k dôležitému

presuňte

redukujte zrušte

posilňujte

Reaktívne úlohy Proaktívne úlohy

Priority niekoho iného Zabíjači času



1. Čo mám na pracovisku a ako to mám 
usporiadané?

2. Ako mám usporiadané dôležité a 
naliehavé veci, prevenciu a hasenie
problémov?

3. Ako mám rozdelený čas medzi prácu a 
oddych, fyzickú a duchovnú činnosť?

4. Koľko času venujem druhým a koľko
času sebe?



Modularita



Príklad modularity - Scania
1. Použitie 2. Podvozok

3. Pohon 4. Kabína
Efekty:
• Zvýšenie opakovateľnosti

komponetov (faktor 1,5 – 5,7)
• Zníženie nákladov na vývoj –

40%
• Zníženie nákladov na výrobu –

15%
• Zníženie nákladov na predaj a 

náhradné diely – 30%





1. Viem rozdeliť svoj produkt alebo
službu na samostatné moduly, ktoré
plnia rôzne funkcie?

2. Dajú sa tieto moduly ľahko skladať a 
rozkladať?

3. Dajú sa tieto moduly jednoducho
ovládať? 



Samoobsluha





dióda katóda

anóda

kontakty diódy

správne 
vložená 
dióda

dióda vložená 
naopak –
nedosiahne 
zarážku

diódy

zarážkazarážka

rozmiestnenie dier – správna montáž

možnosť nesprávneho 
namontovania plošného 

spoja

riešenie 1 – rozličné dĺžky nožičiek

riešenie 2 – iba jedna možnosť 
správnej orientácie



1. Dokáže si zákazník sám 
nakonfigurovať svoj výrobok alebo
službu?

2. Dokáže si ho sám kúpiť a uviesť do 
prevádzky?

3. Dokáže si ho sám udržiavať a 
opravovať?



Odstránenie
medzičlánkov



Redukcia medzičlánkov

Príklad Popis
Redukcia súčiastok 
a modulov 
v konštrukcii
Benefity: Nižšia 
chybovosť, 
jednoduchá 
výroba, montáž, 
logistika 

Vyrába sa z jedného kusa
(aditívna výroba, 
prášková metalurugia, 
sintering SLS, MIM) aby 
sa redukovala zložitá 
výroba, montáž a 
manipulacia

Redukcia prepravy, 
skladovania 
a manipulácie
Benefity: Vyššia 
flexibilita a 
produktivita 

Štíhle koncepty výrobných 
buniek, kde sú stroje 
a pracoviská prepojené 
bez potreby prepravy 
v paletách na dlhé
vzdialenosti – tok jedného 
kusa



Redukcia medzičlánkov

Distribúcia elektriny Lokálne palivové články

Distribúcia hudby na CD Sťahovanie hudby



Redukcia medzičlánkov

Podnikové počítačové siete Priama komunikácia, cloudy

Hierarchické organizácie Siete, autonómne tímy



Redukcia medzičlánkov

Tradičné supermarkety eShopy

Tradičná taxislužba Uber, Lyft, GrabTaxi



Redukcia medzičlánkov vytvorením 
autonómneho procesného tímu 

– menej rozhraní, lepšia komunikácia

Činnosť

František Mária Jana Karol

Činnosť Činnosť Činnosť

Ján Jozef

Útvar

Útvar Útvar

Útvar

Útvar

Útvar Útvar

Útvar

Útvar

Útvar Útvar Útvar

Útvar Útvar

Útvar Útvar

Útvar

Vlastník procesu



1. Aké medzičlánky ma brzdia, zdržujú
alebo zvyšujú náklady?

2. Čo získam a stratím, keď ich
odstránim?

3. Ako to urobím?



Odstránenie
multitaskingu



1. Reagujem na všetko vo
svojom okolí

Na nič nie je čas...vozíme prázdny fúrik

2. Nemám čas, 
nestíham, strácam

smer a nemám 
výsledky

3. Hasím problémy, som
preťažený a vyčerpaný

4. Môj život riadia
udalosti, strácam
nad nim kontrolu, 

unikajú mi 
dôležité veci



Kompas a hodiny

Kompas predstavuje 
vaše poslanie, smer a 
hodnoty – predstavuje, 
čo je pre vás 
najdôležitejšie
- Efektivita
- Vzťahy
- Dôležité veci

Hodiny predstavujú váš 
časový plán, vaše schôdzky 
a naplánované činnosti - je 
to spôsob ako riadite svoj 
čas
- Výkonnosť
- Časové harmonogramy
- Naliehavé veci



Téma:
Cieľ: Koncentrácia 

1. Popis problému

Dátum:
Meno:

2. Príčina problému

4. Vyhodnotenie 3. Riešenie problému
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prevádzkové

náklady

zisk - plán zisk -
skutočnosť

• Čo je problém?
• Kde je ťažisko problému?
• Ako sa problém prejavuje?
• Prečo problém vzniká?

Popis operácie L P Popis operácie

1 Zober káble Zober káble

2 Narátaj 8 káblov Neorientované, nespočítané kusy, 
možnosť balenia po 8ks??

3 Premiestni káble Umiestnenie káblov, spôsob 
skladovania káblov (prevesené 

4 Prelož káble do druhého priečinka

5 Premiestni káble Premiestni káble

Zarovnaj káble Zarovnaj káble

7 Príprava na vloženie Príprava na vloženie

8 Vlož káble do prípravku Vlož káble do prípravku Lisovanie po 8 ks, možnosť 
lisovať viac kusov naraz???

9 Vyber výlisok Možnosť zamontovania 
vyhadzovačov???

10 Vlož výlisok

11 Odtrhni vtokovú sústavu Umiestnenie kontajnera na odpad 
je viac až 60 cm, možnosť 

12 Kontroluj výlisok z boku Kontroluj výlisok z boku Kontrola bočných stien je 
neproduktívna

13 Vytiahni káble z výlisku Vytiahni káble z výlisku

14 Kontroluj výlisok čelo Kontroluj výlisok čelo

15 Premiestni káble

16 Odlož káble

Prečo?
Prečo?

Prečo?
Prečo?

Prečo?

zvýšenie
produktivity
a zisku

možnosti
zvýšenia
výstupov

možnosti
zníženie
vstupov

materiálový tok

kvalita

kapacity organizácia, riadenie

zvýšenie (stroje,
smennosť, a pod.)

zjednodušenie
skrátenie, sprehľadnenie

zníženie nepodarkov,
redukcia opráv a strát

synchronizácia
zníženie prestojov
(údržba)

zlepšenie kontroly
redukcia strát

zaangažovanie ľudí

rovnomerné odvádzanie
výroby

výrobné kanály,
výrobné bunky

reálne plánovanie
vstupov do výroby

racionalizácia
výroby

zníženie zásob

skrátenie priebežných
časov

analýza THN

odstránenie
úzkych miestnavážacie miesta

identifikácia materiálu

analýza a eliminácia
strát (plytvania)

štandardizácia,
typizácia

technológia

zvýšenie disciplíny

• Nápady na riešenie
• Vyhodnotenie

• Katalóg opatrení (čo, ako, do kedy, kto, kde)

• Analýza príčin
• Definovanie a preverenie súvislostí

• Porovnanie stavu pred a po
• Priniesli opatrenia očakávané výsledky?
• Treba zaviesť ešte ďalšie opatrenia?
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človek robot
s vizuálnym
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dôležitosť cieľov

ciele projektu

1.  zvýšenie kvality

2.  zvýšenie pružnosti

3.  zlepšenie dodávok

4.  zníženie výrobných 
     nákladov
5.  prehľadný 
     informačný  tok
6.  zvýšenie výrob-
     ného výkonu
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1       --      1      2      2       2
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5.  prehľadný 
     informačný  tok
6.  zvýšenie výrobného
     výkonu

24

28

21

14

4

10

24

56

63

14

16

50

1

2

3

1

4

5

48

84

21

56

20

30

2

3

1

4

5

3

72

28

42

56

12

20

  3

  1

  2

  4

3

 2

D

195 256 230poradie

variant 1
P x D

variant 2
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variant 3
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1. krok - párové porovnávanie 2. krok - výpočet miery užitočnosti



• Pravidelné stíšenie 
počas dňa

• Pravidelné stíšenie na 
3-5 dní /1x 2-3 mesiace

• Odhlásenie sa z 
internetových sietí

• Obmedzenie telefónu 
na núdzové hovory

• Postupná eliminácia 
emailov

• Sústredenie sa na 
prítomnosť



1. Čo mi prináša a berie multitasking?

2. Čo by mi priniesol singletasking?

3. Ako to urobím?



Odpojenie a 
koncentrácia



Čo sú príčiny zložitosti v našom živote?

Nadbytok

informácií

Mnoho

zbytočností

Množstvo
stimulov, na ktoré

reagujeme
Zložité

rozhodovanie

Riešenienedôležitýchvecí

Termíny a 
stres

Byrokracia, 
alibizmus



Kvalitný výsledok =  
strávený čas x intenzita sústredenia

Zaneprázdnenosť je novodobá náhrada 
produktivity



Pár tipov – priority, koncentrácia, organizácia času,  



3. stupeň - Projekt

2. stupeň - Workshop

1. stupeň – opatrenia, workshop v 
procesnom tíme- PDCA

A. Rozpoznanie problému – zachytenie abnormality, 
zastavenie linky, Andon, After Action Report, Analýza

B. Klasifikácia 
problému

C. Riešenie 
problému Minúty

Hodiny

Dni
Týždne

Týždne
Mesiace



1. Čo strácam tým, že som neustále on 
line bombardovaný rôznymi 
požiadavkami z okolia?

2. Ako sa odpojím od stimulov a zlodejov 
času?

3. Ako si udržím stav odpojenia a 
využijem tento čas?



Obmedzenia





400 300 350 200 400200

1. Nájdite obmedzenie – Kaizen, simulácia, analýzy
2. Spriechodnite obmedzenie (vyťažte) – časové zásobníky
3. Podriaďte tomu všetko ostatné – DBR, kanban
4. Rozšírte (odstráňte) obmedzenie – SMED, MOST, TPM
5. Zopakujte všetko znova

ČasStabilizácia 
procesu



1. Uvedomujem si svoje osobné
obmedzenia (čas, telo, myseľ, duša, 
srdce)?

2. Čo obmedzuje môj výkon v práci a 
moje napredovanie v živote?

3. Ako dokážem prijímať a prekonávať
svoje obmedzenia? 



Boj s 
byrokraciou



Gary Hamel, Michel Zanini, HBR

Od roku 1983 sa v americkej 
ekonomike počet manažérov, 

supervízorov a administrátorov 
zdvojnásobil, pričom ostatné pozície 

narástli len o 44%. Peter Drucker
koncom osemdesiatych rokov 

predpovedal, že sa riadiace úrovne vo 
firmách sa do 20 rokov zredukujú na 

polovicu a bude v nich len tretina 
manažérov. Nestalo sa. Byrokracia 
prežíva a rastie, hlavne vo veľkých 

podnikoch. Náklady spojené s 
byrokraciou v americkej ekonomike 
spočítali autori článku na 3 trilióny 

(1018) dolárov.



Prečo strácame v administratíve výkon?

Nízka motivácia, 
nebaví nás to a 

nevidíme zmysel

Nesprávni ľudia na 
nesprávnom 
mieste, nízke 
znalosti, zlá 
spolupráca a 

komunikácia, zle 
definované 

pravidlá

Zložité procesy, 
nesprávne postupy a 

metódy, zlý manažment 
času a zle stanovené 

priority 

Zbytočná 
práca

Hľadanie a 
opravovanie chýb

Byrokracia, 
alibizmus, 

formuláre, maily

Práca, ktorú 
mal urobiť 

niekto druhý

Neproduktívne schôdze 
a telekonferencie



Byrokracia je rakovina 
firmy. Merajú sa normy, 
či ľudia vo firme robia 
dostatočne rýchlo. Ale 
40 -50% ich výkonu sa 

stráca v 
byrokracii. Zvyšujú sa 
náklady, predlžuje čas, 

rastie frustrácia a 
demotivácia ľudí. 

Výsledky ukazujú, že 
priemerne 28% 

pracovnej doby venujú 
ľudia práci na reportoch, 

poradách a internej 
administratíve, ktorá 
nepridáva hodnotu.

Pridaná 
hodnota -

vývoj

Riešenie 
zákazníckych 

problémov

Riešenie 
problémov vo 

výrobe

Administratíva

Opravovanie 
chýb

Zmeny 
konštrukcie a 
dokumentácie

Podpora 
obchodu

Schôdze

Chýba čas na štúdium, analýzy, sieťovanie, inovácie, optimalizáciu, modularizáciu
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Improvement Team



1. Koľko byrokracie je okolo mňa a čo sú 
jej príčiny?

2. Čo by som s tým mohol urobiť?

3. Ako môžem redukovať byrokraciu a jej 
následky?



Zdieľanie



Sieť 
najbližších, kde 
hľadám oporu

Sieť, v ktorej sa 
učím a rozvíjam 

to, čo robím

Sieť, v ktorej 
vytváram projekty 

a podnikám

Sieť, v ktorej 
pomáham druhým

Sieť, v ktorej 
sledujem nové 

trendy a 
pripravujem sa na 

budúcnosť 

Sieť, v ktorej  
získavam 
energiu

Sieť, v ktorej 
hľadám zdroje

Siete zdieľania 



Nástroje zdieľania Funkcie
• Audio / video 

konferencie
• Brainstorming
• Chat / správy
• Manažment kontaktov
• Manažment obsahu
• Kooperatívne písanie
• Diskusné tabule
• Manažment

dokumentácie
• Kalendár skupiny
• Riadenie projektov
• Manažment úloh
• Riadenie verzii

ActiveCollab

Trello





1. Mám vytvorenú okolo seba sieť ľudí, 
ktorí vedia to, čo ja neviem a radi mi 
pomôžu

2. Pomáham aj ja im?

3. Vieme spoločne zdieľať znalosti, 
trápenia, radosti, skúsenosti a zdroje?



Priama 
komunikácia



Komunikuj priamo





Radikálna otvorenosť

počúvajte

vyjasňujte

diskutujte

rozhodnite

realizuje

presviedčajte

poučte sa

realizujte



1. Viem počúvať a vnímať svoje okolie?

2. Viem povedať nie, keď je to potrebné?

3. Viem povedať áno, keď riešim niečo
dôležité? 



Kultúra
imunity proti 

zložitosti



Zásoby a 
neporiadok ako 

výsledok 
nedostatočnej 
organizácie a 

riadenia

Plytvanie, ako 
následok 

nezodpovednosti, 
nedisciplíny a 

nekompetentnosti

Byrokracia a zbytočné 
formuláre, ako 

následok nedôvery a 
povrchnosti

Blbá nálada 
ako výsledok 

zlých rečí

Nedoťahovanie vecí 
do konca, ako 

výsledok 
nesystémovej práce

Riešenie 
následkov, nie 

príčin - neochota 
ísť do hĺbky



Produkt

Sortiment

Konfigurátor

Používateľ

Procesy

Moduly/Komponenty

Výroba Logistika

Balenie

Obsluha

Servis

Materiál Nákup VýrobaDedičnosť

Predaj



Zlozvyky 
manažmentu

všetko robí 
sám

arogancia

sebectvo

klamanie a 
ohováranie

nedôvera k 
druhým

nekompeten-
tnosť

byrokracia

prázdne 
reči

neprijatie 
spätnej väzby

neplnenie 
úloh

nezodpo-
vednosť

hádky a 
konflikty

nerozhodnosť

chaotičnosť

ukazovanie 
na druhých

pýcha
strach, 

zbabelosť

lenivosť peniaze, 
moc, sláva

alibizmus

nízka empatia

nedisciplína



Zjednodušovanie 
v manažmente

Budovanie 
dôvery

Rozvoj 
odbornosti

Spolupráca Otvorená 
komunikácia

Menej 
kontrol

Rýchle 
rozhodovanie

Menej 
byrokracie

Rýchlejšie 
projekty

Zdieľanie Rešpekt Zachytavanie
abnormalít

Spätné 
väzby

Lepšie 
riešenia



Zhrnutie

1. Definuj podstatu Čo ma privedie do cieľa? Čo je skutočná hodnota
pre zákazníka/svet? Čo má a nemá zmysel v mojom živote?

2. Nepridávaj ale odoberaj (Slová, súčiastky, funkcie, sortiment, 
medzičlánky, plytvanie, formuláre, schôdze, činnosti, ktoré 
nepridávajú hodnotu).

3. Ak je niečo zložité, komplexné, ťažké na pochopenie a riešenie, tak 
to rozdeľ na menšie časti (menšie kroky, menšie prekážky, menšie 
mentálne bariéry, lepšie pochopenie, rýchlejšie sprinty).

4. Nájdi expertov, ktorí tomu rozumejú lepšie (spolupráca, deľba 
práce, sieťovanie, zdieľanie, outsourcing znalostí).

5. Hľadaj nové spôsoby práce, nové technológie, pozri sa na to 
úplne ináč (cloudy, mobilné aplikácie, samoobslužné systémy –
Alexa/Echo, umelú inteligenciu, rozšírenú realitu, automatizuj –
napr. platby, komunikáciu).



Zhrnutie
6. Hľadaj koreňovú príčinu problému (5x prečo, nástroje na 

systematické riešenie problémov, koncentrácia na problém, príčiny a 
následky).

7. Správne komunikuj (nerozprávaj a počúvaj, choď ku zdroju, zbieraj 
fakty, používaj radikálnu otvorenosť, daj do súladu slová a činy, nauč 
sa povedať nie – lepšie je odmietnuť požiadavku ako ju prijať a 
nesplniť).

8. Zbav sa zbytočností – TV, sociálne siete, negatívne emócie, upíri, 
ktorí berú energiu, zbytočné veci v domácnosti a firme, veľký sortiment 
(napr. oblečenie), zaplať dlhy, nerieš veci, na ktoré nemáš vplyv, nechci 
všetko vedieť (a vyskúšať).

9. Buduj dôveru - sebadôvera, dôveryhodnosť (integrita, úmysly, 
spôsobilosť, výsledky), dôvera vo vzťahoch, dôvera v organizácii 
a v spoločnosti.

10.Spomaľ – občas nič nerob, nereaguj na všetko, stíš sa, odstráň 
multitasking, nechaj veci plynúť, mnohé sa vyriešia samé, vyčleň si čas 
na stretnutie so sebou.



1. Vyjasniť si, čo je zložitosť a jednoduchosť
2. Ukázať si príklady a následky zložitosti na nás a 

našu prácu
3. Vybrať si problém zložitosti, kde môžeme 

zjednodušením dosiahnuť prínosy
4. Definovať príčiny zložitosti a odstrániť ich
5. Dodržiavať a vylepšovať nové riešenie, prezentovať 

postup a prínosy ostatným
6. Pokračovať ďalej, definovať firemné princípy 

zjednodušovania – redukuj, odstraňuj medzičlánky, 
komunikuj priamo...

7. Nájdite si „šaša“ zjednodušovania

Akčný plán



Akčný plán na A4


