
1

K A I Z E N

ÚVOD

Kaizen není metoda – je to způsob života a kultura 
podniku.

Napište do Googlu slovo kaizen a dostanete více než čtyři miliony odkazů. Zadejte si toto slovo 
v Amazonu a najdete 3850 knih, ve kterých se vyskytuje. Asi to bude něco důležitého. 
Mnoho fi rem investuje hodně peněz do vzdělávání, prohlídek fi rem a projektů implementace sys-
tému kaizen. Problém je v tom, že se kaizen nedá naučit ani odpozorovat na studijní cestě. Kaizen 
se nedá ani implementovat. Zní to, jako kdyby farář hovořil o „implementaci lásky do praxe“. 
Kaizen se dá jenom žít. Kaizen začíná seberefl exí a pokorou, která je základem schopnosti učit se 
a zdokonalovat. Je jediná věc na světě, kterou můžeme zlepšovat 24 hodin denně – sebe sama, náš 
vlastní život, naše hospodaření s časem, naši schopnost věnovat čas důležitým věcem. 
Prvním pilířem kaizenu je osobní kaizen, kterým zlepšujeme sebe sama (sebeuvědomění, kritic-
ký pohled do zrcadla, úcta k poznání a lidem kolem nás, úsilí vytvářet užitečné návyky v životě), 
učit se, učit lidi ve svém okolí, schopnost měnit informace na znalosti v konkrétních akcích, 
proaktivita, schopnost plánovat a řídit aktivity v čase, schopnost udržovat rovnováhu v životě 
a tím dosahovat vysokou individuální výkonnost.
Druhým pilířem kaizenu je vytváření důvěry a vzájemné spolupráce. „Vyšší důvěra znamená 
vyšší rychlost a nižší náklady,“ říká S. Covey junior. „Technika a technologie jsou důležité, úlo-
hou tohoto desetiletí je nezůstat jen při nich, ale přidat k nim ještě důvěru,“ dodává Tom Peters. 
Důvěra a otevřená komunikace jsou základem pro rychlou identifi kaci skutečných problémů 
a jejich příčin a také pro zlepšování. Zlepšování je týmová spolupráce a pro týmovou spolupráci 
je třeba vytvářet kulturu řešení problémů a konfl iktů pomocí konsenzu (win-win), týmového 
ducha, společného sdílení nejlepších praktik (zaznamenávání, učení se), učení se z minulých 
akcí. Vzájemná důvěra a spolupráce znamenají také méně dlouhých schůzí, prezentací, alibistic-
kým mailů, zbytečných reportů a více času pro konkrétní akce. 
Třetím pilířem systému kaizen je organizace systému řešení problémů v podniku, která obsahuje 
tyto prvky:

1. Zachycení problému, jeho okamžitou analýzou a identifi kaci příčin. 
2. Opatření a návrhy na řešení přímo v procesním týmu, zlepšovací návrhy.
3. Systém workshopů, které řeší komplexnější meziprocesní problémy a zlepšují procesy 

s ohledem na roční cíle zvyšování výkonnosti fi rmy.
Systém řízení projektů, které řeší velmi složité problémy, a slouží především k dosahování stra-
tegických cílů organizace (hoshin kanri, A3 reporty). 
Je čas na změny paradigmat a ne na kopírování toho, co se dělo před 30 lety. Je čas na nové řešení 
a na konkrétní akce – ne na jejich popisování a diskutování o nich. Kaizen – více akcí, méně slov. 
Kaizen nejsou diskusní kluby ani zoufalé „kaizen akce“ na dílně, probíhající pod heslem „co 
bychom tak ještě zlepšili“. Kaizen je proces řízený managementem, který v prvním kroku defi -
nuje současný stav procesů, v druhém kroku defi nuje jejich cílový stav a ve třetím kroku provádí 
mnoho koordinovaných akcí na dosažení cílového stavu. Jak jednoduché! 
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1. CO JE KAIZEN?

„Vždy když něco děláš, jednej rozumně a mysli na konec. Včerejší vítězství jsou méně důležitá než 
zítřejší plány. Neúspěch je šance udělat to příště líp.“ (H. Ford)

Kaizen znamená zlepšování. Ale nejen to. Kaizen znamená neustálé zlepšování, do kterého je 
zapojen každý: od manažerů až po dĕlníky. Slovo kaizen (změna k lepšímu) je v této souvislosti 
důležité. Je to jedno z nejfrekventovanějších slov používaných v japonském jazyce. Není to zlep-
šovatelské hnutí ani byrokratický systém, který usiluje o to, aby každý pracovník podal do roka 
tři zlepšovací návrhy. Je to způsob myšlení, fi lozofi e života, která říká, že zítra musí být lépe než 
dnes. V našem životě i v naší práci.
Kaizen se týká především nás – musíme zdokonalovat sebe, následně můžeme zkvalitňovat vzta-
hy a spolupráci se spolupracovníky a nakonec zlepšujeme věci a procesy kolem. Je to neustálý 
proces, pro Japonce tak přirozený, jako pro člověka dýchání.
Tradiční management říká, že v podniku jsou dvě skupiny lidí – ti, kteří přemýšlejí, projektují 
a inovují a ti, kteří pracují. Říká se, že dělníci by neměli přemýšlet o něčem kromě práce, práce 
a práce…
Kaizen je založený na tom, že lidé v podniku musí používat rozum stejně dobře jako svaly 
a ruce. 
Základní principy tohoto systému jsou:

Zaměřuje se na zlepšení, která vycházejí z lokálních znalostí a zkušeností lidí ve výrobě, 
která jsou obvykle lidem v managementu fi rmy, ale někdy i projektantům, vzdálená. Až 
99 % problémů ve výrobní dílně management fi rmy prakticky podrobně nezná, 60 až 
70 % z těchto problémů se dá odstranit bez vynaložení jediné koruny.
Zapojení pracovníků do zlepšování procesů jim přináší i seberealizaci a vyšší uspokojení 
z práce, přispívá k rozvoji jejich schopností a ke zlepšování podnikové kultury. Kaizen 
není byrokratické „zlepšovatelské hnutí“, ale atmosféra, ve které lidé spontánně přichá-
zejí s nápady a zapojují se do jejich realizace, čímž si zabezpečují své pracovní místo 
a obživu.
Změny „zvenčí“, které pouze reagují na vznikající problémy (administrativní rozhodnutí 
v managementu, přizvání externí konzultační fi rmy, racionalizace „shora“ z technických 
oddělení), jsou většinou spojené s vyššími náklady a jsou méně stabilní. Vykonávají-li 
se podobné změny bez přímé účasti výrobního personálu, jsou obvykle ve výrobě i hůře 
přijímané. Proč nenechají fi rmy myslet a zlepšovat vlastní lidi, proč nerozdělí peníze pro 
externí konzultanty (kteří i tak vycházejí z toho, co jim řeknou lidé ve fi rmě) raději svým 
vlastním lidem?
Tradiční pohled na výrobní systém, který vyžaduje od pracovníků ve výrobě jen „disci-
plínu a stoprocentní plnění příkazů a předpisů“, sice může zabezpečit stabilitu parame-
trů systému, ale zanedbává to nejcennější ve výrobě – lidský potenciál. Lidé by neměli 
být ve výrobě placeni jen za plnění výkonů, dodržování norem a předpisů. Je třeba od 
nich požadovat, aby se kolem sebe rozhlédli, aby odhalovali všechny formy plýtvání, aby 
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hledali možnosti, jak se dá daná práce udělat rychleji, lépe a levněji – a je třeba je za tuto 
činnost i odměňovat.
Kaizen není sbírání „čáreček“ za zlepšovací návrhy. Je to fi lozofi e vnitřní nespokojenosti 
se současným stavem, která říká: „Zítra musí být lépe než dnes – v naší práci, v naší 
rodině i v našem životě.“ Je to však řízený proces, protože zlepšení z pohledu jednoho 
oddělení nemusí být ještě zlepšením pro celý podnik.

Kaizen jako výraz je složený ze dvou slov: KAI – změna a ZEN – dobrý, lepší, což znamená změ-
na k lepšímu. Kaizen je systém kontinuálního zlepšování v osobním, sociálním, ale i pracovním 
životě, který zahrnuje stejně tak dělníky jako i manažery. Kaizen je také způsob života a životní 
fi lozofi e. 
Tento systém vyjadřuje úsilí o neustálá zlepšení v podniku, která se však nerealizují jednorázo-
vými velkými inovačními skoky, ale zdokonalováním i těch nejmenších detailů. Někdy se o tom-
to systému hovoří ve spojení gemba kaizen. Gemba je místo, kde se vykonává daná činnost 
nebo proces, který chceme zlepšovat. Ve výrobním podniku je to dílna, v nemocnici ordinace, 
v hotelu jídelna. Gemba není pracovní stůl manažera. Od stolu se nedá zlepšovat. Mnohé fi rmy 
ještě stále používají tradiční způsob práce – manažeři sedí v kancelářích, studují analýzy a zprá-
vy s tabulkami a grafy, připravují strategie a koncepce snižování nákladů. Čas od času se projdou 
po provozu a sledují, zda je čistá podlaha a zda dělníci pracují dostatečně intenzivně. Kaizen je 
úplně odlišný přístup, postavený na dvou slovech:

1. Zlepšování – všechno se dá zlepšovat – kvalita, plnění termínů, náklady, produktivita
2. Neustále – nic na světě není pevně stanoveno, všechno se neustále mění a vyvíjí – trhy, 

výrobky, zákazníci a jejich požadavky
Kaizen není přenesení zodpovědnosti managementu na nepřipravené pracovní skupiny ve výro-
bě, nejsou to ani občasné schůze ohledně řešení akutních problémů v oblasti kvality, seřizování 
nebo nákladů. Je to propracovaný a dokonale organizovaný systém práce, který se používá prak-
ticky ve všech vyspělých světových fi rmách. 

Jak probíhá kaizen v našich fi rmách?
Kaizen, Blitz Kaizen, Breakthough Kaizen, kaskádový Kaizen, Quick Win Week, KVP, KVP2, 
Ideen Management, CIP – to jsou jen některá evropská označení pro systém neustálého zlepšo-
vání procesů.
V letech 2000–2008 Fraunhofer IPA Slovakia prováděla výzkum vývoje fungování systému kai-
zen v evropských podnicích. Při výzkumu použila tyto metody:

-  Procesní dvoudenní audit přímo v podnicích
-  Rozhovory s klíčovými pracovníky (management, specialisti, mistři, řadoví pracovníci)
-  Anonymní dotazníky
-  Benchmarking systémů pro kontinuální zlepšování procesů mezi japonskými a evrop-

skými fi rmami
Bylo analyzováno 58 malých a středních podniků (MSP) z oblasti strojírenství, elektrotech-
niky, potravinářství, stavebnictví, výroby nábytku a dodavatelů komponentů a 65 velkých 
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mezinárodních fi rem z oblasti automobilového průmyslu, zpracování dřeva, elektrotechniky 
a strojírenství.
Jak tedy vypadá realita kaizenu v těchto fi rmách?

Mnohé fi rmy nemají žádnou organizaci na systematické řešení problémů (68 % MSP, 32 
% koncernů). V těchto fi rmách jsou často všechny problémy na poradách managementu 
označeny za „projekty“. Výsledkem je stále se zvětšující seznam projektů a nevyřešených 
problémů. Největší problémy se potom řeší ve stresu, pod časovým tlakem, nesystema-
ticky a bez odstranění jejich skutečných příčin.
Mnoho fi rem pod pojmem kaizen označuje zlepšování procesů s pomocí zlepšovacích 
návrhů pracovníků. Workshopy a projekty nemají žádnou organizační podporu a probí-
hají živelně. Chybí organizační propojení těchto tří forem zlepšování procesů. Integro-
vaný systém individuálního zlepšování, workshopů a projektů byl nalezen jenom ve 23 
% koncernů a 3 % MSP.
Mnoho „systémů zlepšování“ funguje formálně. Firmy mají příručky zlepšování, kaizen 
koordinátory, kaizen experty, kaizen asistenty, ale chybí to hlavní – kultura hledání pro-
blémů a jejich příčin, otevřená komunikace, nespokojenost se současným stavem, důvě-
ra a spolupráce při řešení problémů. Také manažeři se často orientují na řešení lokálních 
problémů a více energie věnují „střežení své židle“ než rozvoji svých pracovníků a řešení 
skutečných problémů.
Zlepšování se orientuje především na výrobní procesy (5S, redukce časů seřízení, OEE, 
ergonomie, redukce časů a plýtvání v procesech, taktování linek). Plýtvání v ostatních 
oblastech podniku se řeší jenom okrajově.
Chybí systematický výběr témat na zlepšování a metodika jejich řešení, pracovníci jsou 
často přetížení, frustrovaní a málo motivovaní, často přeskakují z jednoho tématu na 
druhý aniž by byl problém důsledně vyřešen, mnohé problémy se vracejí, protože nebyly 
odstraněny jejich skutečné příčiny.
Byrokracie, triky, formální zlepšování – sbírání „čáreček na papíře“. V mnoha fi rmách 
se už při náběhu výroby uměle vytváří v procesech „rezerva“, ze které se potom „zlep-
šuje“. Mnoho manažerů se orientuje na krátkodobé výsledky a jistotu. Nejsou ochotni 
riskovat a defi novat protiřečivé a náročné cíle. Hra na jistotu je však strategicky velice 
riskantní.
Zlepšování procesů a inovace jsou v mnoha fi rmách organizačně odděleny. V podstatě 
se však jedná o dvě formy vytváření vyšší hodnoty pro zákazníka, které musí být vzá-
jemně propojeny, koordinovány a musí mezi nimi být rytmus. Současná krize povede 
k mnoha radikálním řešením – staré systémy budou rychle nahrazeny úplně novými 
řešeními. 

Japonské top fi rmy Evropské top fi rmy

Počet zlepšení na 1 pracovníka za rok 46 1,2

Průměrná úspora na 1 zlepšení v eurech 7700 1000

Tabulka 1.1 Zlepšování v Japonsku a v Evropě
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Počet zlepšení na pracovníka 
za rok 

Procento pracovníků zapoje-
ných do zlepšování (%)

Celkové přínosy ze zlepšová-
ní za rok (tis. eur)

Slabé 0,1 5–10 50–150

Dobré 0,2–0,5 10–25 150–500 

Evropská třída 0,5–1,5 25–40 500–1000

Světová třída 1,5 a více 35 a více 1000 a více

Tabulka 1.2 Výkonnost systému zlepšování (fi rma s 1000 zaměstnanci)

V Evropě se pro pojem kaizen vžil volný překlad významu tohoto slova Kontinuierlicher Verbes-
serungsprozess (KVP) – proces neustálého zlepšování, v USA se pro koncepty kaizenu používá 
označení CIP (Continuous Improvement Process) nebo OIP (Ongoing Improvement Process). 
V Japonsku se někdy mluví o point kaizenu, který se orientuje na zlepšování pracoviště nebo 
kritického procesu, a fl ow kaizenu, jenž je zaměřen na zlepšování celého toku. Kaizen zaměřen 
na výrobek a předvýrobní etapy se někdy označuje jako engineering kaizen.
Zlepšování je způsobem života organizace. Nevykonává se v určených hodinách, když nejsou 
problémy nebo když je dobré počasí. Musí se vykonávat neustále. 
Zlepšování je v našem vlastním zájmu. Podívejme se, kolik času denně věnujeme hašení ope-
rativních problémů (ne řešení jejich příčin), administrativě, řešení toho, co by mělo normálně 
fungovat. Kolik času věnujeme zlepšování? Samozřejmě! Nemáme na to čas nebo jsme příliš 
zaneprázdnění každodenní operativou. Nemáme čas, aby naše práce a život probíhaly tak, jak 
si to představujeme? Nemusíme udělat žádné revoluční změny – začněme od sebe. Od toho, co 
můžeme změnit k lepšímu.
Z uvedeného vyplývá, že využití systému kaizen nemá žádná omezení – dá se využít jak v rodin-
ném a osobním životě, tak i v životě fi rmy na všech úrovních. V našich podmínkách se zlepšo-
vání procesů často redukuje na výrobní procesy. Mnohem větší potenciály však někdy existují 
v administrativě, logistice, v nákupu, vývoji výrobků anebo v technické přípravě výroby.
V jedné automobilce započali implementaci systému kaizen podle knížky Masaaki Imaia. Na konci 
roku přišlo představenstvo podniku do výrobní dílny a před zraky ostatních pracovníků slavnostně 
odevzdalo nejlepším zlepšovatelům igelitové tašky s fi remním logem. Po odchodu vedení se pra-
covníci zajímali o obsah tašek. V tašce bylo pero, otvírák na pivo, souprava šití, čepice s kšiltem 
– všechno s logem fi rmy. Tato odměna přinesla nejlepším zlepšovatelům všeobecný posměch. Dnes 
uvedená fi rma oceňuje zlepšovatele fi nančními odměnami a nejlepší zlepšovatelé mají možnost zís-
kat motocykl, zájezd do zahraničí nebo plazmový televizor. V posledním roce byly vyčísleny úspory 
ze systému zlepšování procesů na téměř osm milionů eur. Je-li v Japonsku obrovskou odměnou to, 
že může nejlepší zlepšovatel parkovat své auto vedle prezidenta fi rmy, pro našeho dělníka není 
možnost opřít si kolo o audi svého šéfa až tak motivující.
V mnoha fi rmách si manažeři stěžují – máme dobrý systém zlepšování, a lidé nezlepšují. Máme 
schránky na zlepšovací návrhy, a nikdo do nich nic nehází. Mistři, ale i ostatní manažeři musí být 
„chodící schránky“, musí přinášet náměty, povzbuzovat lidi, pomáhat jim ve zlepšování. Zlepšo-
vání procesů je vizitkou práce manažera. V jedné fi rmě jsme dostali otázku: „V minulosti jsme se 
snažili zavést mnohé prvky štíhlého podniku. Problém byl v tom, že fungovaly, jen dokud u nás 
působili externí konzultanti. Kde je problém?“ Kde? Možná metody nefungovaly a konzultanti 
je prezentovali jako funkční. A jestliže skutečně fungovaly a po odchodu konzultantů přestaly, je 
třeba se podívat do zrcadla, páni manažeři. Tam je problém.

1. Co je kaizen?
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I rozvoj systému zlepšování má své fáze:
1. V první fázi jde obvykle o to, aby se lidé začali dívat kolem sebe otevřenýma očima, aby 

překonali pasivitu a nezájem, aby upozorňovali na problémy, i když se hromadně neza-
pojují do jejich řešení.

2. Druhá fáze se obvykle zaměřuje na to, aby se co nejvíc lidí aktivně zapojovalo do zlepšo-
vání procesů. Odměňují se obvykle i bezvýznamná zlepšení a cílem je kvantita. Trvá-li 
tato fáze příliš dlouho, systém zdegeneruje.

3. Třetí fáze se zaměřuje na kvalitu zlepšení, přínosy a cílená zlepšování. I tady je třeba 
si uvědomovat, že zlepšování procesů není soutěž v technické tvořivosti. Nejlepší řeše-
ní jsou obvykle ta, která vznikla přímo v procesu, jsou jednoduchá a nevyžadují žádné 
investice.

4. Čtvrtou fází je stav, kdy lidé zlepšují bez nároku na odměnu, kdy považují zlepšování 
za úplně přirozený proces, který pomáhá fi rmě (a tedy i jim) přežít a dosahovat vyšších 
výdělků a stability.

Finanční přínosy ze zlepšování jsou častokrát desetinásobkem nákladů na tento proces. Stejně 
důležité je však i to, že se takto mobilizuje a rozvíjí potenciál pracovníků ve fi rmě, který je tou 
největší konkurenční výhodou. S lidmi, kteří jsou zvyklí pracovat v projektech zlepšování, kteří 
běžně zlepšují věci kolem sebe, ať už individuálně nebo na organizovaných workshopech, fi rma 
zvládne lépe a rychleji náběhy nových výrob i všechny krizové situace než konkurenti. 

V mnoha podnicích lidé „zlepšují“, protože za to dostávají prémie. Často však přicházejí s hlou-
postmi, kterými zatěžují manažery. Tento stav nastává většinou tehdy, jestliže se systém zlepšo-
vání zaměřený na kvantitu včas nezmění na cílené zlepšování orientované na kvalitu. Je třeba si 
vzpomenout na slova klasika zlepšování: „Máme-li ve výrobní dílně toaletu s řadou záchodo-
vých mís, neznamená to ještě, že musíme usilovat o to, aby na nich lidé seděli 24 hodin denně.“

Co je tedy kaizen?
Kaizen je neustálé zlepšování procesů, činností, lidí a jejich spolupráce v podniku. Základem 
tohoto systému je kultura zlepšování, nespokojenost se současným stavem, neustálé hledání 
a odstraňování plýtvání. Pohled na problémy jako na příležitosti.
Filozofi e společnosti Toyota je postavena na dvou pilířích – respektu k lidem a neustálém zlep-
šování procesů. Celý proces změny musí probíhat na těchto úrovních: změna lidí a jejich vedení 
a změna procesů. „My nevytváříme auta, vytváříme lidi. Lidé k nám nechodí vyrábět auta, ale pře-
mýšlet, jak auta vyrábět co nejlépe.“ – To jsou věty často používané manažery společnosti Toyota.
Při jednom z našich společných seminářů s autorem knihy Toyota Way – Jeff em Likerem, v Pra-
ze proběhla diskuze na následující téma:
Mnoho podniků, které se snažily implementovat výrobní systém Toyota, vypracovalo v posledních 
letech systematické postupy, manuály a příručky a podařilo se jim často vytvořit například pozo-
ruhodné řešení výrobních či montážních U linek. Přesto ale mnohé z těchto fi rem nedosáhly oče-
kávaných fi nančních výsledků, řešení „lean“ se jim nepodařilo rozšířit na celopodnikový plynulý 
tok, často musely řešit konfl ikty a nedorozumění mezi „lean offi  ce“ a liniovým managementem, 
mnohé zavedené prvky systému se nepodařilo udržet v reálném životě. Na otázku, proč tomu tak 
je, Jeff  řekl: „Moje odpověď je – těmto podnikům se nepodařilo vytvořit kulturu neustálého zlep-
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šování. Kulturu kvalitních lidí, kteří společně pracují na společných hodnotách a neustále zlepšují 
sebe i své okolí. Mnohé naše fi rmy věnují velké úsilí tomu, aby vytvořily excelentní procesy. Ještě 
důležitější je soustředit se na „vytvoření“ excelentních lidí a podpůrné kultury, v níž tyto procesy 
vzniknou a budou se dále zlepšovat. Vytvoření takové kultury je dlouhodobý a náročný proces, 
a proto se mnozí manažeři chybně orientují na krátkodobá a izolovaná řešení, a ne na budování 
celého systému. Principy a prvky Toyota Way nemohou skončit jen ve výrobě, musejí proniknout 
do celé fi rmy: od prodeje přes administrativu, logistiku a vývoj výrobků až po nákup a další pod-
půrná oddělení. Nejdůležitější prvky výrobního systému Toyota nejsou vidět.
Základem úspěchu společnosti Toyota tedy nejsou jen jednotlivé prvky štíhlé výroby. Je to hlav-
ně způsob práce se znalostmi – pracovníci ve vývoji a ve výrobě neustále hledají řešení pro-
blémů, experimentují, vyhodnocují úspěšná i neúspěšná řešení, ale především se učí, rozšiřují 
znalostní kapitál fi rmy.
Nejlepší zkušenosti a metody se v Toyotě předávají jako geny, dědí se a uchovávají pro další gene-
race. Výsledkem je obrovská báze znalostí, která je dokumentovaná v množství standardů a pro-
cedur, neustále rozvíjených a zdokonalovaných s každou další generací manažerů. Firmy, které 
nepracují s pravidly a standardy (a Toyota je rozvíjí desítky let), začínají v každé další generaci 
managementu prakticky od začátku, takže výkonnost celé organizace se zvyšuje jen velice pomalu. 
Toyota má své standardy nejen pro výrobu a montáž automobilů, ale i pro vývoj výrobků, nákup, 
prodej, fi nance, plánování a řízení nákladů a rozvoj lidských zdrojů. Standardizace, která tak vel-
mi chybí v mnohých podnicích a někdy se dokonce její absence označuje za výhodu a schopnost 
„improvizace našich kreativních pracovníků“, patří k základním úlohám managementu.
Je třeba vidět také kulturní rozdíly mezi východem a západem. Západní manažeři jsou pod 
velkým tlakem dosahování a sledování krátkodobých výsledků výkonnosti. Japonské fi rmy se 
víc soustředí na dlouhodobou prosperitu, dlouhodobé cíle pro všechny – akcionáře, zákazní-
ky, dodavatele a partnery, společnost a zaměstnance. Manažeři neodpovídají jen za dosahování 
dlouhodobých výsledků, ale také za výchovu a rozvoj nové generace manažerů. Individualismus 
je nahrazován zodpovědností za úspěch celého týmu. Investice do rozvoje talentů ve fi rmě Toyo-
ta způsobují, že je v této společnosti mnohem vyšší procento výjimečných a zodpovědných pra-
covníků. V mnohých našich fi rmách musí často malá skupina „špičkových“ lidí odvést obrovské 
množství práce, zároveň je však často zatěžuje i množství aktivit, které vůbec nejsou produktivní. 
I Toyota má hvězdy ve svých pracovních týmech, má však mnohem víc dalších velmi výkonných 
a zodpovědných lidí, kteří od těchto hvězd dokážou jejich práci převzít a nahradit je.

Západní svět Japonsko
Racionální a logický svět, využívání lidí Úcta, bázeň a strach, mnoho skrytých emocí, adaptace lidí

Projektové plány a fi nanční řízení, netrpělivost a orientace 
na krátkodobé cíle

Standardy, pravidla, experimenty, zlepšování, trpělivost 
a dlouhodobá orientace

Individualismus, spoléhání se na sebe, soutěživost, vítězové 
a poražení, silné ego

Komunita, partnerství, spolupráce jako základ přežití, 
přizpůsobení se skupině

Orientace na výsledky a konkrétní materiální svět okolo nás, 
fi lozofi e nedostatku a boje o přežití na úkor druhého

Orientace na proces, intenzivní vnímání nehmotného světa 
a způsobu myšlení, který vytváří svět okolo nás, fi lozofi e 
nadbytku a dostatku pro všechny, zákon farmy

1. Co je kaizen?
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I v katolické církvi bylo v minulosti při zpovědi zvykem udělit za každý hřích speciální pokání, které 
odpovídalo jeho vážnosti. Časem se od této praxe upustilo a kněží byli vedeni k tomu, aby pomohli 
zpovídajícímu připravit si „akční plán“ či „program cvičení“, který pomůže zlepšit jeho životní praxi.
Sebepoznání – schopnost nahlédnout do sebe, na své chyby a stinné stránky – je tedy prvním kro-
kem ke zlepšení. Dochází ke dvěma významným událostem: k uvědomění si vlastních nedostatků 
a vyrovnání se s nimi, což vede k smíření se sama se sebou, k nalezení vnitřního klidu a rovnováhy. 
Zároveň je to impulz a energie pro změnu k lepšímu, změnu špatných návyků, které jsme si vytvo-
řili, tudíž vlastní sebezdokonalování. Ústředním prvkem japonské kultury je hansei – seberefl exe, 
ponoření se do sebe, poznání svých nedostatků a hledání cesty ke zlepšení. Japonci říkají, že pokud 
neviděli svého známého několik týdnů, pozorně sledují, co se na něm za tu dobu změnilo k lepšímu. 
Zlepšování je přirozená součást života stejně jako dýchání, spánek, voda a jídlo. V našem světě jsme 
vedeni k tomu za chyby a omyly trestat, pro Japonce jsou však příležitostí, lekcí, můžeme se z nich 
poučit. Hansei tedy znamená také pohlédnout za sebe – na naše plány, projekty, workshopy a neu-
stále se ptát: „Jak to mělo dopadnout? Jak to ve skutečnosti dopadlo? Proč to dopadlo jinak, než jsem 
chtěl? Co z toho plyne za ponaučení?“ Mnozí lidé v podnicích se ptají: „Jak mám motivovat lidi ke 
zlepšování? Jak máme správně zavést kaizen v našich podmínkách?“ Kaizen se nezavádí, kaizen se 
žije. Život každého z nás je kaizen. Kde děláme chybu? Odpověď je jednoduchá: nejprve já, potom 
my a následně procesy. Nechápete? Tak ještě jednou. Prvním stupněm kaizenu v podniku musí být 
zlepšování nás samotných, které začíná pokorou a sebepoznáním, hodnotami, prioritami, proakti-
vitou, defi nováním a plněním cílů. Nejdřív se musíme naučit plnit sliby, které jsme dali sami sobě. 
Výsledkem tohoto stadia je sebedůvěra, integrita a rovnováha člověka. S. Covey tento vývoj shrnul do 
prvních tří návyků. Druhým stupněm kaizenu je budování vzájemné důvěry, spolehlivosti, otevřené 
komunikace, týmové spolupráce, učení se a synergie. Toto je základem kultury zlepšování, půdy, 
z níž může vyrůst to, co se neúspěšně pokoušíme prosadit z Japonska – kaizen, který zlepšuje podni-
kové procesy. Že je to dlouhá cesta? V životě neexistují zkratky, jen slepé uličky. Život je kaizen.

Kaizen se týká výroby, administrativy, logistiky, vývoje výrobků, obchodu a dalších podnikových 
procesů. Kaizen má mnoho forem – od individuálního zlepšování přes různé formy workshopů 
až po zlepšování projektové. Rozličné typy problémů vyžadují různé postupy a metody řešení. 
Budeme se jimi zabývat v dalších kapitolách. Uvedeme si postupy a metody, které jsme si ověřili 
v našich podmínkách a které fungují a přinášejí výsledky.

Výsledkem zlepšování procesů jsou v mnoha fi rmách výrob-
ní buňky s využitím principů nízkonákladové automatizace 
a tokem jednoho kusu. Pracovníci si sami vytvářejí zásobní-
ky, skluzy, vyhazovače a další prvky pracoviště. 
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2.  PROČ A JAKÝM ZPŮSOBEM ZLEPŠOVAT 
PROCESY V PODNIKU?

„V kapitalismu jsou lidé, kteří udělají za peníze všechno. V socialismu se ani za peníze nedělá 
nic.“ 
 (Zanko Petan)

Ptáte se, proč zlepšovat? Ve vašich procesech je 99,99 % plýtvání. Nevěříte? Změřte průběžnou 
dobu zakázky ve své fi rmě. Od jejího potvrzení až po expedici. Že jsou to týdny? A nyní spočítej-
te skutečný čas, po který se na zakázce pracovalo a přidávala se k ní hodnota. Jedná se o minuty 
nebo několik hodin? Vydělte tyto dvě hodnoty a možná dostanete číslo 0,01 nebo 0,001 nebo 
také 0,0001. Vše, co vám chybí do hodnoty 1, je plýtvání – čas, který strávila objednávka ve vaší 
fi rmě, mnohé činnosti, které nezvýšily hodnotu výrobku, ale musíte za ně zaplatit (doprava, 
kontrola, skladování, opravy chybných a poškozených výrobků apod.). 
Odstraňování plýtvání z podnikových procesů znamená zároveň zkracování jejich doby trvání, 
kratší průběžnou dobu, rychlejší obsluhu zákazníka, rychlejší vyinkasování peněz, lepší cash 
fl ow. Je něco důležitějšího pro přežití fi rmy v dnešní době než rychlost, pružnost a rychlý tok 
peněz?
Ve vaší fi rmě se plýtvání nevyskytuje? Podívejte se na tabulku 2.1. a buďte upřímní. Uvedené 
formy plýtvání jsou v každé fi rmě. Otázkou pouze je, v jakém rozsahu. Při našich analýzách 
procesů a workshopech v podnicích obchodníci přiznávají, že jen dvě až tři hodiny denně věnují 
produktivní práci (vytvářejí hodnotu pro zákazníka). Co dělají po zbývající dobu? Popohánějí 
zakázky, které uvízly ve výrobě, řeší reklamace nebo vypisují reporty. Podobné je to i v jiných 
profesích – vrcholový management nevyjímaje. Plýtvání vrcholových manažerů má někdy až 
gigantické rozměry. Spočítejme si hodinové sazby těchto nejlépe placených lidí v podniku a udě-
lejme rozbor jejich pracovního času. Kolik času věnují operativě a řešení problémů, nefunkčních 
procesů? Kolik času vyplýtvají na neproduktivních poradách, čtením nepřehledných reportů 
a hašením každodenních „požárů“? Zeptejte se někdy generálního ředitele společnosti, kolik 
času za měsíc věnoval rozvoji svých schopností, učení, kolik času věnoval učení a rozvoji svých 
spolupracovníků, kolik času věnoval strategickým plánům a inovacím. Všichni plýtváme a čím 
jsme starší, tím víc si uvědomujeme, že čas se nedá zastavit, zpomalit ani ušetřit do zásoby. Čas 
se dá leda rozumně využít na smysluplné činnosti.
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Hlavní formy plýtvání ve výrobě Hlavní formy plýtvání v logistice
1. Nadvýroba – vyrábí se příliš mnoho nebo příliš brzo
2.  Nadbytečná práce – činnosti nad rámec defi nované 

specifi kace
3. Zbytečný pohyb, který nepřidává hodnotu
4.  Zásoby, které přesahují minimum potřebné na splnění 

výrobních úkolů
5.  Čekání na součástky, materiál, informace nebo skonče-

ní strojového cyklu
6. Opravování – odstraňování nekvality
7. Doprava – každá nadbytečná doprava a manipulace
8.  Nevyužité schopnosti pracovníků – největší plýtvání 

ve fi rmě
9.  Zbytečná práce, vytváření nadbytečné dokumenta-

ce – neexistuje systém správného kódování a archivace 
technické dokumentace, pracovníci vytvářejí neustále 
nové výkresy výrobků, postupy, přípravky, nářadí, 
i když už v minulosti podobné dokumenty byly vytvo-
řeny a daly by se přímo použít, případně jednoduše 
modifi kovat

10.  Hledání dokumentace a informací – zbytečné telefo-
náty, e-maily, hledání v počítačové síti, v archivu apod.

11.  Čekání na informace a materiál
12.  Zbytečné pochůzky – návštěvy na dalších odděleních, 

upřesňování zadání, získávání dodatečných informací
13.  Změny v dokumentaci, korekce, odstraňování chyb 

– nejasné nebo nesprávné specifi kace z obchodního 
oddělení, zpětné vazby z výroby

14.  Ztráty času na zbytečných poradách a nesprávným 
řízením projektu

15.  Zbytečná práce – zbytečné statistiky a výkazy, 
podklady na neúspěšné nabídkové řízení, zbytečné 
činnosti, vyplývající z nesprávných směrnic a postupů 
v předvýrobních etapách, překlápění dokumentace 
mezi různými počítačovými systémy apod.

1.  Zásoby, nadbytečný materiál a komponenty 
– materiál se dodává příliš brzo anebo je ho příliš 
mnoho, příčina je v nepřesné dokumentaci, v chybách 
plánovacího systému či dodavatele

2.  Zbytečná manipulace – zbytečné přesuny materiálu, 
přeskladnění, přeprava

3.  Čekání na součástky, materiál, informace, dopravní 
prostředky

4.  Opravování poruch – odstraňování poruch v logis-
tickém systému – dopravní a manipulační systém, 
informační systém

5.  Chyby – vychystávání materiálu a komponentů 
v nesprávném množství a čase

6. Nevyužité přepravní kapacity
7. Nevyužité schopnosti pracovníků
8.  Nadbytek informací, jejich příprava a zpracování 

– více informací, než zákazník potřebuje nebo další 
proces, zprávy a protokoly, které nikdo nečte, zbytečné 
kopie, informace, které jsou v daném čase nepotřebné

9.  Přeprava zbytečných informací – přenášení doku-
mentů na podpis, ke kopírování, nošení šanonů aj.

10. Z bytečný pohyb po pracovištích – lidé sedí ve vzdále-
ných prostorách, hledání podkladů, nevhodný layout.

11.  Hledání, čekání – nespolehliví spolupracovníci, kteří 
neplní termíny, nedostupnost přístrojů, faxy, e-maily, 
dopisy, čekání na odpověď nebo rozhodnutí šéfa

12.  Složité postupy nebo nesprávná práce – byrokratic-
ké směrnice, zlé nastavení software a jeho neznalost, 
zábava na internetu, psaní nesmyslných reportů, 
duplicitní zadávání informací, překlápění dat mezi 
různými programy

13.  Zásoby na stolech, v odpadkových koších a v počí-
tačích, položky čekající na zpracování, nepřečtené 
e-maily, podklady z ukončených projektů, nepotřebné 
databáze

14.  Chyby – v papírech a informačních systémech, nečitel-
né faxy, neúplné specifi kace, chybná data, pravopisné 
chyby, nedostatečně defi nované úkoly

Tabulka 2.1

Celý svět zlepšuje. Nejen procesy ve výrobě, ale i procesy, v nichž se analyzují zákazníci a jejich 
potřeby, kde se defi nuje hodnota pro zákazníka, kde se doručuje služba nebo produkt zákazní-
kovi atd. Stejně jako fi rmy zlepšují procesy, zlepšují také výrobky, odstraňují z nich nadbytečné 
či škodlivé funkce a přidávají funkce nové. Zlepšování se prolíná s inovacemi v celém životním 
cyklu výrobku v S křivkách (obr. 2.1). Tvar S křivek se v posledních desetiletích změnil – jsou 
strmější a kratší, časový tlak na zlepšování a inovace se zvýšil. Kdo nezlepšoval a neinovoval 
v minulosti, ten zaostával. Kdo nezlepšuje a neinovuje dnes, ten neexistuje.

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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Obrázek 2.1 Zkracování S křivek v posledních letech 

Proč je nutné kombinovat inovace se zlepšováním? Představte si, že budete zlepšovat psací stroj. 
Výsledkem bude nejlepší stroj na světě, ale zatímco vy jste zlepšovali psací stroj a výrobní systém 
na jeho efektivní výrobu, všichni lidé na světě začali psát na počítačích. Špatný příklad? Podívej-
te se kolem sebe, jak v mnoha fi rmách zlepšují výrobky a procesy, do nichž se „zamilovali“ jejich 
konstruktéři nebo projektanti. Výsledkem jsou výborné výrobky, které mají jen jeden nedostatek 
– nikdo je nechce. Existuje i opačný přístup. Inovační fi rma, která bombarduje zákazníky nový-
mi převratnými řešeními, jejichž čas ještě nepřišel. Zdá se, že právě krize a kreativní destrukce, 
jež dnes probíhá na světových trzích, vytvoří prostor pro nová řešení. Klasické spalovací motory 
a celá infrastruktura na jejich vývoj a výrobu možná ustoupí jiným druhům motorů, automobily 
s 80litrovými nádržemi možná ustoupí automobilům s elektrobateriemi. Ti, kteří umí kombino-
vat inovace a zlepšování, ti, kteří trénují a rozvíjejí své spolupracovníky v těchto dvou disciplí-
nách, mají určitě větší šance na přežití než těžkopádní dinosauři a Titanic.

Až malí budou první a ti velcí poslední
Dlouhá léta jsme žili v představách, že je výhodné být velkou fi rmou. Ty mohly alokovat dostatek 
peněz na vývoj a inovace, ovlivňovaly poměry na trzích, podnikaly akvizice menších hráčů. Často 
však právě malé fi rmy přicházely s inovativními nápady a produkty a stávaly se objektem zájmu 
velkých žraloků.
Velké fi rmy investovaly do moderních výrobních technologií, vytvořily obrovské výrobní kapacity 
a management připomínající armádu. Moderní a komplexní stroje však často nemají dostatečnou 
pružnost, je složité je integrovat do fl exibilních buněk a vytvořit tak plynulé toky. Velké výrobní 
kapacity znamenají vysoké fi xní náklady, armáda hierarchicky řízených „produktivních lidských 
zdrojů“ se vyznačuje nízkou motivací. Manažeři těchto fi rem věnují většinu svého času budová-
ní a obraně své pozice, neriskují a hrají na jistotu. A hra na jistotu je dnes právě tím největším 
rizikem.
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V osmdesátých letech musely mnohé fi rmy čelit problému nízké provozní fl exibility. Výsledkem byly 
nové, fl exibilní výrobní koncepty. Dnes jsou fi rmy konfrontovány s nedostatkem strategické fl exibi-
lity. Neschopnost rychle reagovat na změny v okolí, které jsou někdy velmi rychlé a skokové, působí 
podobně jako neschopnost velkého Titaniku vyhnout se ledovcům. 
Strategie podniku není to, co podnikoví stratégové píšou a deklarují v podnikových vizích, poslá-
ních a strategiích. Strategie je to, co fi rma skutečně udělá. Byli jsme v české fi rmě, která podniká 
v chemickém průmyslu. Přišla na trh s ekologickým produktem, který si velcí světoví hráči nedo-
volí, protože jsou v zajetí své úspěšné historie a produktového portfolia, do něhož vložili obrovské 
prostředky. Malá česká fi rma roste a velcí hráči ji začínají brát vážně. Při vážných změnách na 
trhu komodit či spotřebitelů zavolá majitel obchodnímu řediteli a vymýšlejí strategické rozhodnutí 
i o půlnoci, pokud je to třeba. Jejich velcí konkurenti musí informace analyzovat, vyhodnocovat, 
svolávají strategické mítinky a workshopy – a ztrácejí čas i peníze.
Výkonnost podniku se dnes měří jediným hlavním parametrem – rychlostí (v reakci na požada-
vek zákazníka, na abnormalitu v procesu, na změny na trhu). Menší fi rmy mají rychlejší přenos 
informací, rychlejší rozhodování – jsou v dnešním světě životaschopnější. Čas dinosaurů se krátí. 
V malých fi rmách je lepší komunikace, víc důvěry a méně intrik. Je tam vyšší motivace, víc pří-
ležitostí pro uplatnění talentu, méně byrokracie a politiky.
Malí jdou častěji do rizika, protože za chybu zaplatí méně než ti velcí. Mohou tak experimentovat, 
zkoušet různé produkty, služby, procesní a podnikatelské modely a manažerské systémy. Velcí mají 
paradigmata, zvyky a tradice, které se těžko mění. Hrdost, pýcha a tradice jsou v dnešním byznysu 
nanic. Dnešní svět je o výzvách, příležitostech a odvaze chopit se jich. Malé fi rmy můžou vytvářet 
sítě, spojovat své výhody a dosahovat tak synergie rychleji než fi rmy velké. Malí dokážou rychleji 
reagovat na změny v okolí, jsou schopni vytvořit vhodnější kulturu pro nejdůležitější motivační 
faktor − nadšení a radost z práce. Krize nám neklepe na dveře, ona je vyrazila a staví tento svět 
vzhůru nohama. Vzniká nový svět, ve kterém budou malí první a ti velcí poslední.

Jeden z nejvýznamnějších lídrů současného světového managementu, Gary Hamel, ve své 
poslední knize Th e Future of Management říká: „Moderní management přináší mnoho a mno-
ho si také na oplátku vzal a neustále bere. Možná že nastává čas, abychom se na všechno podívali 
od základů znova. Musíme se naučit koordinovat pracovní úsilí tisíců jednotlivců, aniž bychom 
vytvářeli složitou hierarchii dohlížitelů, pevnými opratěmi ovládat náklady, ale nepotlačovat při-
tom představivost lidí, musíme se naučit budovat organizace, ve kterých se disciplína a svoboda 
navzájem nevylučují…
Zúčastněte se typické porady vedení, na níž se bude například diskutovat o strategii, rozpočtech, 
zaměstnancích nebo čímkoliv jiném: nejen že zaregistrujete nápadnou absenci myšlení, které 
vyžaduje pravou mozkovou hemisféru, ale neuslyšíte prakticky vůbec nic, co by naznačovalo, že 
účastníci této porady mají srdce. Krása. Pravda. Láska. Služba. Moudrost. Spravedlnost. Svobo-
da. Soucit. Toto jsou morální příkazy, které celé věky probouzejí lidské bytosti k mimořádným 
výkonům. Je smutné, že jazyk managementu má pro tyto ctnosti tak málo místa.“

Nemáme objednávky, co máme dělat?
Tato věta se ozývá z mnoha fi rem, kde ještě před pár měsíci všichni vykřikovali − nemáme čas 
na zlepšování našich procesů, nemáme čas na realizaci našich strategií, nemáme čas na školení, 

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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tréninky a koučink. No aspoň jednu dobrou věc nám krize přinesla − čas. Je jen na nás, jak ho 
využijeme.

Několik typů:
- Je třeba odstraňovat z podnikových procesů všechny druhy plýtvání, které se tam za 

poslední roky růstu, vysokých výkonů a bezstarostnosti nahromadily. Výsledkem je 
obvykle nejen redukce nákladů v desítkách procent, ale i zkrácení průběžných dob, 
tj. vyšší fl exibilita, rychlejší obsluha zákazníka a lepší cash fl ow (noční můra v době 
krize).

- Přestat organizovat manažerské debaty o vizích, posláních a strategiích (výsledkem 
jsou většinou jen popsané strany papíru a powerpointové prezentace) a přejít naopak 
k přípravě a realizaci strategických projektů, koordinovaných akcí, které přinesou reálný 
výsledek.

- Budovat dva klíčové procesy v podniku – inovace a rozvoj talentů. Tyto procesy ve větši-
ně fi rem vůbec neexistují a mnozí manažeři a podnikatelé ani neví, co si mají pod těmito 
pojmy představit.

- A právě proto je třeba se začít učit. Je nutné začít číst, ale ne jen první a poslední strany 
bestsellerů a desatera z „růžové“ knihovny managementu, ale i poctivé knihy, v nichž se 
dají pochopit složitější souvislosti. Je čas, aby se manažeři a majitelé fi rem začali věnovat 
intenzivnímu vzdělávání sebe a svých spolupracovníků. Je čas na tréninky, workshopy 
a koučování. 

- V době krize je hustota příležitostí, které kolem nás poletují v mnohem větší výšce než 
v době stability. Nestačí mít jen „otevřené oči“. K jejich využití musí být lidé odvážní 
a hlavně připravení. Řízení příležitostí, budování odlišností, systematické inovace, zlep-
šování procesů, podnikání v čase krize – to vše se musíme rychle naučit. Čas se krátí.

2.1. Procesy v podniku a jejich zlepšování
Podíváme se blíže na hlavní způsoby a metodiky zlepšování procesů, které se v posledních dese-
tiletích rozvinuly. Začít bychom mohli pojmem proces.
Proces je soubor činností, které mění vstupy a výstupy. Při podnikových procesech jde hlavně 
o to, aby objednávka zákazníka přešla přes procesy v podniku co nejrychleji při dodržení přede-
psaných standardů a při minimálních nákladech. Čím déle se objednávka zdrží v podnikových 
procesech, tím víc nákladů se na ni „přilepí“ a tím déle čeká zákazník na objednaný výrobek či 
služby a podnik na své peníze. 

Cílem podnikových procesů je tedy dostat výrobek nebo službu k zákazníkovi:
-  v požadovaném čase
-  v požadovaném množství
-  v požadované kvalitě
-  s optimálním krycím příspěvkem
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Obrázek 2.2 Proces a jeho zlepšování

Zlepšování procesů se obvykle orientuje na následující oblasti:
- úzká místa – zvýšení průtoku
- redukce variability nestabilních procesů
- redukce plýtvání v procesech, zeštíhlování
- výrobky nebo procesy, s kterými je zákazník spokojen
- změny procesů s ohledem na nové výrobky, inovace
- pracoviště neúměrně zatěžující člověka – fyzická námaha, duševní koncentrace, mož-

nost vzniku chyby
- neproduktivní procesy a procesy, které nedosahují plánovaných cílů

Podnikové procesy jsou vzájemně propojeny do toku, ve kterém se pohybuje materiál, informace 
a pracovníci. Je dobré si uvědomit, že nestačí hledat plýtvání jen v samotném procesu. Nejvíc plýt-
vání se obyčejně nachází v propojeních (rozhraních) mezi procesy. Při zlepšování procesů se čas-
to chybuje v jedné věci – zlepšením jednoho procesu (například snížení nákladů na nakupovaný 
materiál a komponenty) můžeme zhoršit všechny ostatní procesy (nižší kvalita, produktivita).
Na obrázku 2.3 jsou vzájemně propojené procesy plánování a řízení, ve kterých převládá pohyb 
a zpracování informací s procesy logistiky a výroby, v nichž je důležitý i pohyb materiálu.

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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Obrázek 2.3 Příklad podnikových procesů

Na procesy můžeme pohlížet také z časového hlediska, takto je můžeme rozdělit na: 
- strategické – zaměřené na budoucnost
- průvodní a realizační – zaměřené na současnost (obr. 2.4)

Jiné je například členění podle charakteru procesů, a to na:
- hlavní
- řídící
- podpůrné (obr. 2.6)

V této souvislosti stojí za zmínku, že většina fi rem má velmi dobře vybudované právě proce-
sy průvodní a realizační (plánování výroby, nákup, technická příprava výroby, výroba, logis-
tika apod.), ale nemá dostatečně vybudované strategické procesy, měření jejich výkonnosti 
a pružnosti (tvorba a realizace strategie, řízení příležitostí a ohrožení, inovace). Mnohé fi rmy 
jsou potom zaskočeny změnami na trhu, které přinesla například celosvětová krize a nejsou 
schopny adekvátně reagovat. Příčinou je, že se většina fi rem soustředí na provozní pružnost, 
a přitom zanedbávají pružnost strategickou (obr. 2.5).
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Uveďme si v této souvislosti i náš pohled na výkonnost podniku a jeho procesů.

Výkonnost se dnes měří především rychlou schopností reakce ve dvou oblastech:
- čím rychleji reagujeme na abnormalitu v procesu, tím méně nás to stojí a čím rychleji 

reagujeme na požadavek zákazníka, tím rychleji obdržíme peníze – provozní pružnost 
a výkonnost

- čím dříve, čím rychleji a čím inovativněji reagujeme na klíčové změny na trzích, tím větší 
konkurenční náskok si vytváříme – strategická pružnost a výkonnost 

Schopnost rychlé reakce silně závisí na správných informacích a znalostech. Informace nejsou 
znalosti. Znalost je správné použití informací v akci. Rozdíl mezi dobrými a špatnými fi rmami 
je v tom, jaké informace a znalosti mají a jak je dokáží využít. Jinými slovy – je to o zlepšování 
a inovacích.

Obrázek 2.4 Rozdělení podnikových procesů podle časového rámce

Uveďme si tři reálné situace z posledních let:
Otázka na Jacka Welche v roce 2008: „Jaký máte názor na kaizen?“
Odpověď: „Vykašli se na to, to zdržuje.“
Otázka na šéfa jedné slovenské fi rmy v roce 1998: „Máte ve vaší fi rmě kaizen?“
Odpověď: „Nevím, ale můžu vám zjistit, zda to máme v inventárním seznamu.“
Otázka v jednom japonském podniku v roce 2008: „Proč vaši pracovníci dělají kaizen?“
Výraz překvapení ve tváři a odpověď: „Jak bychom splnili naše cíle bez kaizenu?“

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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Závěr: 
Diskuze o tom, co je procesní řízení, reengineering podnikatelských procesů, kaizen a inovace 
nechme profesorům na vysokých školách. Úvahy o tom, co je lepší (zda kaizen nebo inovace) 
nechme těm, kteří mají čas na to, aby se zaobírali otázkami typu, jestli je lepší zima či léto.

Ten, kdo každý den nezlepšuje podnikové procesy, nemá nárok na dlouhodobou existenci. Ale 
to nestačí. Produkty a služby, které dnes tvoří 70 % vašeho prodeje, budou do méně než pěti let 
nepotřebné. Pracujete na tom, čím je nahradíte? Zamyslete se nad tím, že když jsme chodili na 
základní školu, pojmy jako internet, e-mail, MMS, GPS a mnohé další neexistovaly. Jaký byznys 
přinesly tyto inovace mnohým fi rmám a jak vyplňují světový byznys dnes? Musíme také pře-
mýšlet, co bude hýbat obchodem za pět let. Za deset let. Stačí zlepšovat naše výrobky a procesy? 
Nestačí! Můžete každý den zlepšovat svůj produkt – psací stroj a linku na jeho výrobu. Budete 
mít nejlepší linku a nejlepší psací stroj na světě. A celý svět bude psát na notebooku z Číny. 
Musíme zlepšovat i inovovat. Musíme mít strategickou i provozní pružnost – to je základní 
parametr výkonnosti současných podnikových procesů.

Obrázek 2.5 Strategická a provozní pružnost
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Mnohé fi rmy v posledních letech investovaly nemalé prostředky a úsilí do popisování podniko-
vých procesů. Mnohé z nich dosáhly jediného výsledku – procesní mapy ve formátu A0 a šano-
nu plného složitých procesních diagramů a popisů. Abychom si rozuměli: my nejsme odpůr-
ci procesního řízení nebo vytváření procesních diagramů. Samotné popisování procesů však 
nic nepřinese. Často vykonává tuto činnost specializovaný tým expertů na popisování procesů 
a skuteční experti, kteří podrobně rozumějí průběhu procesů, jsou do této činnosti zapojeni jen 
okrajově. Informace se sbírají do formulářů, dokonalé programy na popisování procesů umožní 
vytvořit nádherné hierarchické mapy procesů.

Řídicí procesy

Hlavní procesy

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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Podpůrné procesy

Obrázek 2.6 Řídicí, hlavní a podpůrné procesy

V čem je problém?
- Mapy a popisy procesů jsou někdy příliš složité pro skutečné použití, informace v nich 

někdy nevystihují realitu, mapy vytváří a používá úzká skupina lidí.
- Stejně důležitý jako mapa procesu je samotný proces vytváření této mapy, proces, ve kte-

rém diskutují lidé z procesů, odhalují v nich chyby, duplicity, abnormality, nedefi nované 
stavy atd. Toto je první krok zlepšování.

- Defi nování procesů a vytváření procesních map je klíčem k tomu, abychom objevili kri-
tické procesy, odhalili potenciály a našli vhodný postup další změny procesů (zlepšování 
daného procesu, jeho inovace), viz obr. 2.7.

Často se diskutuje o tom, kde je hranice mezi inovacemi procesů a jejich zlepšováním. My pod 
zlepšováním chápeme každodenní činnost lidí v procesu, která přispívá ke zlepšování jeho 
výkonnosti (méně plýtvání a času, nižší náklady, vyšší výkon a kvalita aj.). Zlepšovat se může 
proces či celý procesní řetězec (mapování toku hodnot).

Inovace procesu přináší radikálnější změnu, skokovou změnu výsledků, přichází obvykle tehdy, 
když procesy postupně vyčerpaly svůj potenciál zlepšování, zasahuje do technologie, struktury 
procesů a vytváří často zcela novou konfi guraci procesů, jež přináší konkurenční výhodu.

Některé rozdíly mezi inovacemi a zlepšováním procesů jsou v tabulce 2.1. Nechme defi nice dru-
hým a vraťme se k zlepšování samotnému.
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Obrázek 2.7 Od defi nování procesů k jejich zlepšování

Jak jsme již uvedli, popisováním procesů a problémů v nich sice proces nezlepšíme, ale můžeme 
ho lépe pochopit a zaměřit při zlepšování svou pozornost správným směrem. Samotné zlepšová-
ní však vyžaduje koordinovanou akci, jejímž výsledkem je změna současného stavu.
Na obrázcích 2.8 a 2.9 jsou uvedeny některé příklady formulářů pro popsání procesu a zachyce-
ní některých problémů v něm.

Celý postup obvykle následně probíhá v těchto krocích:
- defi nování procesů (Proces = Přeměna vstupů na výstupy v čase)
- defi nování vlastností procesů – název, cíl, vstup, výstup, obsah, činnosti a postupy, časo-

vé ohraničení, majitel / vlastník, uživatel/zákazník, měřítko úspěšnosti, související pro-
cesy (rozhraní), legislativa, dokumentace

- defi nování procesů a činností, cílové parametry procesů, upřesnění požadavků na 
zdroje

- optimalizace procesů (centralizace, decentralizace, integrace, outsourcing, zjedno-
dušování, snižování variability, zvyšování průtoku úzkých míst, zeštíhlování, změny 
postupů apod.)

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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- defi nování struktury procesů a procesních týmů (business týmy, autonomní výrobní 
týmy, produktové týmy, fraktály aj., viz obr. 2.10)

- řízený proces zlepšování procesů a procesních týmů – jasné cíle, postupy a pravidla 
k jejich dosahování

Obrázek 2.8 Příklad formuláře na defi nování procesu

V mnohých evropských fi rmách existují složité struktury, v nichž pracují kaizen manažeři, kai-
zen koordinátoři, kaizen experti, asistenti apod. U obyčejných pracovníků potom často vzniká 
pocit, že zlepšování procesů je „v popisu práce“ těchto speciálně vyškolených lidí. Zlepšování se 
ale musí stát součástí práce každého pracovníka v týmu. Pokud v počátečních fázích budování 
systému kaizen fi rma vyškolí experty na zlepšování, jejich úlohou by mělo být, aby to co nejdří-
ve naučili ostatní a do tohoto procesu je vtáhli. Úspěšnost kaizen manažera by se neměla měřit 
zlepšeními, která realizoval, ale tím, jak rychle se stal ve fi rmě „zbytečným“. Zlepšování zevnitř 
procesů (prostřednictvím procesních týmů) je nejúčinnější – lidé svůj proces obvykle dokonale 
znají, zlepšováním dosahují stanovených cílů a stávají se takto proaktivními spolupodnikateli 
a ne statisty, kteří se pasivně dívají na „zlepšování shora“.
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Oblast Zlepšování Inovace

Přínosy
Několik stovek tisíc až několik milionů 
korun

Desítky až stovky miliónů korun

Organizace
Individuálně, workshop, kaskádový 
workshop, projekt six sigma

Inovační projekt

Zapojení pracovníků Maximální – lidé z procesů Omezené – specialisté

Oblast řešení Lokální problém – například výroba
Průřezový problém – marketing, vývoj, 
výroba, logistika, obchod

Čas Krátký – dny, týdny Dlouhý – měsíce

Použité metody Intuitivní – brainstorming, workshop
Systematické – WOIS, TRIZ, Systematic 
Innovation

Měření výsledku
Produktivita týmu, úspory, redukce 
nákladů

Kreativita týmu, nová hodnota, origi-
nalita, odlišnost

Prostředí
Zlepšovaný proces, využití lokálních 
znalostí

Odpoutání se od současného stavu, 
využití globálních znalostí

Tabulka 2.1 Rozdíly mezi zlepšováním a inovacemi procesů

Obrázek 2.9 Příklad formuláře na defi nování procesu

Také zlepšování zevnitř procesu má však svoje úskalí – orientace na lokální cíle a výhody, kon-
kurence mezi procesy aj. Toto riziko je možné eliminovat správným defi nováním procesních 
cílů tak, aby v nich byl zahrnut zákazník procesu. Procesní zlepšování je však třeba kombinovat 
také s workshopy a projekty, které řeší celý tok v podniku.

 

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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Obrázek 2.10 Princip procesní organizace

Předmětem této knihy není vysvětlování procesního řízení a budování procesních týmů. Dobře 
nastavená procesní struktura a fungující procesní týmy jsou však základem fungujícího systému 
zlepšování procesů.
Nejčastěji se v podnicích vyskytují dva typy týmů:

- Podnikatelské (business) týmy – jsou nezávislé, mohou být prodány, outsourcovány, 
drženy či koupeny bez narušení celé organizace, mají limitovaný počet pracovníků, 
tvoří hodnotu, která se dá snadno měřit, orientují se na výsledek, zaměřeny jsou spíše 
krátkodobě

- Servisní týmy – vytvářejí podmínky pro to, aby podnikatelské týmy mohly dosahovat 
výborných výsledků a umožňují jim soustředit se na jejich klíčové kompetence, tvoří hod-
notu, která se měří těžko, orientují se více na proces a jsou zaměřeny spíše dlouhodobě

- Hierarchicky nejnižší organizační jednotkou je samotný výrobní tým

V mnoha podnicích ještě nepochopili rozdíl mezi týmovou prací a prací ve skupině. Nemají 
trpělivost budovat týmy a řešit problémy, které týmová práce přináší. Při zlepšování procesů je 
však třeba si uvědomit jedno klíčové pravidlo – sto kroků, které udělá vpřed několik lídrů, je 
vždy méně než jeden krok, který udělají vpřed všichni členové týmu. Zlepšování procesů není 
o formulářích, tabulkách a procesních mapách. Zlepšování procesů je o hlavách a srdcích lidí. 
Nedá se zavést směrnicí ani naučit na školení. Dá se jen trpělivě budovat v každodenní práci. 
Každý den, ve kterém naši spolupracovníci bez povšimnutí přešli okolo plýtvání, v nich upevní 
zlozvyk tolerance vůči nepořádku a chybám. Každý den, ve kterém odhalíme problém a vyřeší-
me ho, v nás upevní návyk na zlepšování. Je to zajímavé, ale k získání dobrého návyku potřebu-
jeme více úsilí a času než k získání zlozvyku. Podívejme se sami na sebe.
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Obrázek 2.11 Je lepší surfovat na správné vlně než se jí nechat srazit

2.2. Analýza procesů
Život v mnoha podnicích probíhá pod časovým tlakem. Nemáme čas zastavit se, neustále řešíme 
problémy, častokrát bez toho, abychom jim podrobně rozuměli a poznali jejich skutečné příčiny. 
Často se přistupuje k řešení problému bez analýzy, protože nemáme čas. Výsledkem je obvykle 
řešení, které nepřinese očekávaný výsledek, a další ztráta času. Ještě předtím než se pustíme do 
řešení problému, musíme si odpovědět na následující typy otázek:

1. Co je problém? Jak se projevuje a jaké má následky? Co získáme, když problém odstra-
níme, a co ztratíme, pokud ho řešit nebudeme? Jakou prioritu má tento problém vůči 
jiným problémům ve fi rmě? Jaké souvislosti má s jinými problémy? Může způsobovat 
další, následné problémy?

2. Jak se problematický proces chová? Jaké závislosti v procesu existují? Jaké metriky proces 
vykazuje? Jaký vliv mají na výsledek procesu vstupy a procesní parametry? Jaké principy 
v procesu platí?

3. Co jsou skutečné příčiny problému? Jaký je vztah mezi příčinami a následky? Jaká je váha 
mezi příčinami a následky? Co jsou klíčové příčiny problému, které je potřeba řešit?

Otec výrobního systému Taiichi Ohno trénoval manažery tak, že jim na podlahu v dílně nama-
loval kruh, v němž museli stát celé hodiny a pozorovat proces. Někteří si o něm zpočátku mysle-
li, že je blázen, ale postupně tomu začali rozumět. Po jedné až dvou hodinách začnete chápat, jak 

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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vlastně proces funguje. Potom začnete v procesu vidět to, co jste na začátku neviděli – plýtvání 
a abnormality. Na konci pozorování se vám v hlavě začnou objevovat nápady na řešení. 

Obrázek 2.12 Základní otázky při kritické analýze procesu

Můžeme namítnout, že doba se od časů Taiichi Ohna změnila, že dnes máme v našich podni-
cích automatický sběr dat, čárové kódy, on-line monitorování využití strojů a kvality v procesu, 
aktuální statistiky o všech procesech v informačním systému. I kdyby tato tvrzení z říše fantazie 
skutečně platila, neexistuje jiný způsob, jak dopodrobna pochopit proces, najít v něm plýtvání 
a jeho příčiny, než je přímé pozorování v dílně. Zaklapněme notebooky, vypněme obrazovky 
informačních systémů, choďme do dílny a nebojme se ušpinit si ruce. Tady začíná kaizen.

Podle toho, jaký složitý proces či tok procesů analyzujeme a co je naším cílem, můžeme také 
volit vhodné metody pozorování a analýzy:

1. Fotografování – velmi dobré pro dokumentování skutečného stavu na pracovišti, zachy-
cení abnormalit, znečištění, nekvality, nepořádku na pracovišti apod.

2. Videozáznamy – jsou často nevyhnutelné při analýze a měření práce a stanovení výko-
nových norem, běžně se používají při analýze a zkracování časů na přetypování strojů 
a linek, analýzu plýtvání na pracovišti, zlepšování ergonomie pracoviště atd.

3. Snímkování pracoviště, multimomentkové pozorování, analýza abnormalit na pracovišti, 
„špagetový diagram“ pracoviště aj. – používají se na grafi cké znázornění produktivních 
a neproduktivních činností na pracovišti a odhalení potenciálů zvýšení jeho výkonu.
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Obrázek 2.13 Příklady fotografování abnormalit a plýtvání

4. Analýza toku procesů – mapování toku hodnot, procesní diagramy, které zachycují tok 
informací či materiálu v procesech a mezi nimi

5. Formuláře na zaznamenávání faktů o činnostech v procesech, které se vyplňují na zákla-
dě pozorování a rozhovorů s pracovníky

6. Dotazníky pro pracovníky
7. Audity podnikových procesů (v japonských fi rmách používají často namísto pojmu 

„audit“ pojem „analýza potenciálů“)

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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Obrázek 2.14 Příklad analýzy montážního procesu

Obrázek 2.15 Analýza plýtvání v procesu balení
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Obrázek 2.16 Videoanalýza ergonomických problémů na pracovišti

Obrázek 2.17 Špagetový diagram plýtvání na pracovišti

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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Obrázek 2.18 Formulář pro výpočet indexu přidané hodnoty

Obrázek 2.19 Mapování přidané hodnoty operace
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Obrázek 2.20 Formulář pro zpracování diagramu toku procesů

Obrázek 2.21 Snímek vícestranného pozorování

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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Obrázek 2.22 Příklad formuláře pro analýzu práce v administrativě

Obrázek 2.23 Příklad formuláře pro analýzu plýtvání v administrativních procesech
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Obrázek 2.24 Příklad analýzy plýtvání v údržbě

Obrázek 2.25 Příklad mapy toku hodnot – analýza současného stavu

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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Formulář pro analýzu práce
Pracoviště: Pozoroval: Datum:

Popis: Výrobek:
Norma času:

Pracovník
Jméno: Věk: do ..... let Pohlaví: M Ž Hmotnost: Výška:
Tempo práce: Vyšší - Standard - Nižší Je pracovník spokojený s prací?: Ano – Ne (Proč?)

Jaké problémy identifi kuje na pracovišti: Vzdělání: Nevyučený - Vyučený - Maturita - Bakalář - VŠ

Bezpečnost při práci/Osobní ochranné pomůcky: 

Pracovní postup

Vstupní materiál: 
Předcházející pracoviště:
Zásoba na vstupu:

Pracovní postup? 

Zásoba na výstupu:
Následující pracoviště:

Jaký stroj se používá? Strojní čas, technické parametry?

Jaké přípravky se používají? Upínání, polohování,...

Jaké nástroje se používají?

Jaké je uspořádání pracoviště? 5S Pracovní prostor? Vzdálenosti? Dosahy? Střídání poloh? 

FOTO!

Dochází k rizikovým pohybům prstů, zápěstí, rukou? Jakým?

Dochází k zdvíhání břemen a manipulaci s nimi? Ruční / Mechanizované

Cítí se pracovník unavený? Fyzické přetížení

Jaké druhy rozhodování musí pracovník dělat? Mentální zatížení? Monotónnost práce?

Jaký je cyklový čas? Jaký je poměr strojní čas / ruční čas?

Pracovní prostředí

Je osvětlení dostatečné? Neoslňuje? 

Je úroveň hlučnosti přijatelná? Dochází k zatížení teplem? Vibracemi?

Organizační faktory
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Střídaní práce? Rozšiřování obsahu práce? Poznámky

Byl pracovník zaučený? Jak?

Jaké jsou nejčastější přerušení na pracovišti?
Logistické – Organizační – Poruchy – Technologické – Problémy s kvalitou – Jiné, 
jaké?

Obrázek 2.26 Příklad formuláře pro analýzu pracoviště

Obrázek 2.27 Příklad formuláře pro analýzu pracoviště

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?



37

K A I Z E N

Vaše pracovní zařazení: ....................................................

V tabulce uveďte, kterým činnostem se věnujete ve své práci – začněte činnostmi, kterým věnu-
jete nejvíc času.

Název vykonávané činnosti Jaký má daná činnost konkrétní výstup? / Kdo je 
zákazník (odběratel) výstupu?

Op
ak

ov
at
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ln

os
t
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en
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ýd

en
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ěs
íc,

 
Ro
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ní
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 pr
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. 
do

by

Pokud je to možné, pokuste se v následující tabulce znázornit organizaci svého typického pra-
covního týdne

Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00

9.00-10.00...

Jakými ukazateli je možné hodnotit (měřit) vaši výkonnost?

Podle vašeho názoru, jaké zbytečné (neproduktivní, nestan-
dardní) činnosti musíte vykonávat?

Příčina

Co byste chtěli změnit pro usnadnění své práce? Co by bylo třeba zlepšit ve vaší pracovní oblasti?

Obrázek 2.28 Příklad dotazníku pro analýzu práce v administrativě
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John Gardner říká: „Ve většině neúspěšných podniků se vytvořila podniková slepota k vlastním 
nedostatkům. Tyto organizace netrpí tím, že by nedokázaly vyřešit svoje problémy, ale tím, že 
je nevidí.“
Shingeo Shingo uvádí příběh z americké fi rmy, kde byla všude vyvěšena hesla „Eliminate Waste – 
Eliminuj plýtvání!“ Při rozhovoru s ředitelem poznamenal: „Vy ale musíte mít hloupé pracovníky.“ 
A udivenému řediteli dále vysvětlil: „Přece každý normální člověk, který vidí plýtvání okolo sebe, se 
ho snaží eliminovat. Většinou je však problém plýtvání najít – vlastně oddělit od sebe činnosti, které 
přidávají hodnotu výrobku a které ne.“ Po tomto rozhovoru změnili ve fi rmě nápis na: „Find Waste 
– Hledej plýtvání.“ Výsledkem bylo více než 500 nápadů, které přinesly podniku velké úspory.

2.3. Zlepšování procesů
V předchozí části jsme si ukázali několik příkladů analýzy procesů, které nám pomáhají najít 
v procesech neproduktivní činnosti, abnormality, nevyváženost, přetížení a další potenciály pro 
zlepšení jejich výkonnosti. V této části si ukážeme základní přístupy ke zlepšování procesů.
Pokusíme se najít odpověď na následující otázky:

1. Co je výsledkem zlepšování?
2. Jaké systematické postupy se používají při zlepšování?

Výsledkem zlepšování či inovace výrobních procesů je vytvoření hodnoty. Zastavme se na chvíli 
u tohoto pojmu.
Teorie omezení (TOC, někdy označovaná též jako management úzkých míst) nás učí, že pokud 
chceme zlepšit fungování procesního řetězce, musíme posilnit jeho nejslabší článek. Výsledkem 
je zvyšování průtoku, tj. přidané hodnoty v procesu za jednotku času.
Metodika six sigma se zaměřuje na redukci variability v procesech. Proces s parametrem 6 sig-
ma produkuje jen 3,4 chyby z milionu, proces 3 sigma 66807 chyb z milionu. Výrobci, kteří zača-
li zlepšovat procesy směrem k 6 sigma, museli v době, kdy se neúspěchy měřily v procentech, 
zavést novou metriku (DPM – defects per million anebo PPM – part per million viz obr. 2.29). 
Jejich námaha však byla odměněna – dali zákazníkovi novou hodnotu a získali tak konkurenč-
ní náskok. Pokud chce mít někdo kvalitu na úrovni 6 sigma, jeho procesy musí být dokonalé 
(bezchybnost 99,997 %). To však není všechno. Při procesu 6 sigma budou náklady na nekvalitu 
minimální, při procesu 3 sigma budou v desítkách procent z tržeb. Nevěříte? Do těchto nákladů 
nestačí započítat jen náklady na materiál chybných kusů, jak se to běžně dělá. Vstupují sem 
i náklady na řešení reklamací, kontrolu v procesu, nevyužitou kapacitu a vyšší investice, ztrátu 
důvěry zákazníků apod. Six sigma nás tedy vede k tomu, že stabilizací procesů vyprodukujeme 
při nižších nákladech vyšší hodnotu.
Štíhlé procesní koncepty, jejichž základním pilířem je systém kaizen, usilují o redukci plýtvání, 
tj. činností, které nepřidávají hodnotu. Proces se tedy zlepšuje tak, že v něm snižujeme podíl 
plýtvání, a tím zvyšujeme podíl přidané hodnoty.

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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 Úroveň σ  DPMO  RTY  COPQ

 2  308 537  73,45%  - 

 3  66 807  93,54%  25-40%

 4  6 210  99,38%  15-25%

 5  233  99,97%  5-15%

 6  3,4  99,99966%  < 1%

Způsobilost procesu
Počet chyb na milion 
příležitostí

Výtěžnost procesu (správně 
na první pokus)

Náklady na nekvalitu jako % 
z objemu tržeb

Tabulka 2.2 Six sigma a parametry procesů

Obrázek 2.29 Vysvětlení pojmu DPM – Defect Per Million

Příklad výpočtu ukazatelů procesu podle 6 sigma
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- n – celkové množství jednotek, které vstoupily do procesu
- m – množství příležitostí na vznik chyby u jedné jednotky
- A – množství dobrých jednotek (bez chyb, úprav, předělávek)
- B – celkové množství předělávek
- C – celkové množství zmetků
- Příležitost na vznik chyby – každá událost, kdy může vzniknout chyba, tedy
- nesplnění požadavku
- Chyba – libovolná odchylka od požadavků

Příklad

Počet zkoumaných jednotek (n)
  Celkové množství jednotek, které vstoupily do procesu.
  Čtverec: 4 jednotky

Příležitost na vznik chyby u jedné jednotky (m)
  Každá událost, kdy může vzniknout chyba, tedy nesplnění požadavku.
  Zkoumaná nebo testovaná charakteristika.
  Kruhy: 5 příležitostí na vznik chyby na jednotku.

Chyba (B+C)
  Všechno, co vede k nespokojenosti zákazníka. Libovolná odchylka od požadavků.
  Chyba = předělávané jednotky (B) + zmetky (C)
  Černé kruhy: 9 chyb

Pravděpodobnost výskytu chyby na jednotku (DPU)
  DPU = (B+C) / n
  9/4 = 2,25

Počet chyb z milionu jednotek (DPM)
  DPM = DPU × 1 000 000
  2,25 × 1 000 000 = 2 250 000

Pravděpodobnost výskytu chyby na příležitost (DPO)
  DPO = DPU / m
  2,25 / 5 = 0,45

Počet chyb na milion příležitostí (DPMO)
  DPMO = DPO × 1 000 000
  0,45 × 1 000 000 = 450 000

r

r

r

r

r

r

r

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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Rolled Th roughput Yield (RTY) = Součin výtěžností na první pokus – pravděpodob-
nost, že proces nevyprodukuje chybu (žádné opravy)
Výtěžnost RTY

  93 × .89 × .84 × .9 = 63 %

Tradičný výpočet = 85% Výpočet RTY = 63%

Obrázek 2.30 Tradiční propočet výtěžnosti procesu a výpočet RTY

Shrňme si naše předcházející úvahy. Jestliže chceme systematicky zlepšovat procesy, měli by-
chom postupovat následovně:

1. Hledat úzká místa a kritické procesy
2. Stabilizovat procesy
3. Hledat a odstraňovat z procesů plýtvání (obr. 2.31)

Obrázek 2.31 Kombinace přístupu TOC, six sigma a lean při zlepšování procesů

r

r
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LEAN SIX SIGMA TOC
Otevřenost – problém je příležitost Všechno, co není ideální, je příležitostí 

ke zlepšení
Každá změna začíná od omezení 
v organizaci, které jí brání dosáhnout 
cíle

Problém se detailně zkoumá a řeší tam, 
kde vznikl – gemba

Důležité je dokonalé porozumění 
procesům a faktům

Je třeba hledat klíčový problém a jeho 
příčiny a následky

Snaha o dokonalost – zlepšování nikdy 
nekončí

6 sigma procesy produkují jen 3,4 
chyby z milionu

Nestačí zvýšit klíčový parametr procesu 
o 1 % ani o 10 %, ale o 100 % či 1000 
%

Důvěra a spolupráce vytvářejí synergii Důležitá je spolupráce v projektovém 
týmu

Lokální „optima“ se musí podřídit celku

Minimalizujme plýtvání (nepřidanou 
hodnotu) a maximalizujme přidanou 
hodnotu

Minimalizujme variabilitu procesu. 
Stabilnější proces = vyšší přidaná 
hodnota

Maximalizujme průtok, tj. přidanou 
hodnotu v procesu za jednotku času

Tabulka 2.3 Klíčové principy konceptů lean, six sigma a TOC

LEAN SIX SIGMA TOC

Defi nuj hodnotu pro zákazníka
Defi nuj hodnotu z pohledu zákazníka 
a problém, který je třeba řešit

Najdi omezení v organizaci, které brání 
dosažení cíle

Vytvoř tok hodnot Měř proces
Učiň opatření, aby omezení pracovalo 
produktivně

Vybuduj plynulé toky Analyzuj příčiny stavu
Podřiď vše tomu, aby omezení podáva-
lo maximální výkon

Zaveď tahové řízení Zlepšuj, hledej řešení Odstraň omezení

Doveď vše k dokonalosti Řiď, stabilizuj, standardizuj Hledej další omezení

Tabulka 2.4 Základní postupy řešení v lean, six sigma a TOC

Vraťme se však ještě k pojmu hodnota, kterým jsme začali tuto kapitolu. Rozlišujeme hodnotu 
z pohledu fi rmy, kterou budeme označovat malým h, a hodnotu z pohledu zákazníka, kterou 
označíme velkým H.

Můžeme je vyjádřit následovně:
H = Užitky – Cena
h = Cena – Náklady

Hodnotu H vytváříme především inovačními postupy tak, že zákazníkovi nabízíme něco úplně 
nové nebo jiné, za co je ochoten zaplatit i vysokou cenu. Hodnotu h vytváříme především zlep-
šováním procesů a vytváříme tak pro fi rmu předpoklad dobrých marží při cenách, které diktuje 
trh. Máme tedy dvě cesty, které bychom měli rozumně kombinovat – vytvářet cenu novými 
užitky pro zákazníka, které naši konkurenti neposkytují, či zlepšovat procesy a produkty tak, 
abychom dokázali vytvářet zisky i při cenách, kde to naši konkurenti nedokážou.
To ale není všechno. Příliš často se soustředíme na náš produkt a podnikové procesy. Hodnotu 
pro zákazníka však můžeme vytvářet v celém řetězci – výroba, distribuce, prodej, komunikace, 

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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platba, spotřeba, servis, likvidace. Přemýšlejte o tom. Příležitosti pro zlepšování a inovace jsou 
obrovské.
Zlepšováním však nevytváříme jen hodnoty pro zákazníka, který nám platí, a pro fi rmu (akci-
onáře), která chce zhodnocovat svoje fi nance. Zlepšování by mělo tvořit i hodnoty pro zaměst-
nance (lepší pracovní podmínky, jistota, seberealizace) a prostředí, ve kterém podnik působí 
(životní prostředí, kultura, etika, školství, rozvoj pracovních sil apod.).
Je důležité, aby mezi těmito hodnotami a stupněm jejich uspokojování byla rovnováha. Nenasyt-
ní akcionáři dřív nebo později fi rmu zničí, stejně jako zákazníci, kteří se k ní chovají jako páni 
a ne jako partneři. Odboráři, kteří v mnohých produktech v Německu, Francii či USA mají 
pomalu vyšší pravomoci (a žádnou odpovědnost) než manažeři, často veřejně dokazují svou 
destrukční sílu. To, že podniky si ze svého prostředí nemůžou brát víc, než do něj dají, začíná-
me chápat stále zřetelněji. Vztah k životnímu prostředí, lidem a společnosti, dodržování etic-
kých principů v podnikání, investice do vzdělávání a rozvoje lidí, to všechno jsou investice do 
budoucnosti. Investice do toho, abychom se vyhnuli dalším krizím a abychom mohli žít kvalitní 
život v bezpečném světě.

Obrázek 2.32 Základem zlepšování je rovnováha hodnot pro všechny

Na obrázku 2.33 je zobrazený základní postup zlepšování procesů. Jeho prvním krokem je 
mechanismus zachycování problémů. V mnoha podnicích se problémy zachycují příliš pozdě 
(porady vedení, rady kvality), což způsobuje dvě komplikace:

- problém se řeší pozdě – mezitím jsme zbytečně ztráceli peníze, pozdní řešení problému 
však může znamenat i existenční ohrožení fi rmy

- problém se řeší bez podrobného poznání reálného stavu a jeho skutečných příčin 

Důležité je také to, abychom problém správně klasifi kovali z hlediska jeho závažnosti, složitosti 
a přiřadili mu správný postup řešení. Je jasné, že naší snahou by mělo být vyřešit daný problém 
co nejrychleji a nejlevněji. Na druhé straně jsou však problémy, jejichž řešení si žádá více času 
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a náročnější metody. Častou chybou je, že vyžadujeme od pracovníků ve výrobě řešení složitého 
problému kvality v procesu, který má například skutečnou příčinu ve vývoji. Nebo naopak na 
jednoduchý problém, který by lidé v dílně dokázali vyřešit na dvouhodinovém setkání, se zby-
tečně defi nuje projekt. 
„Teorie znamená, že se ví, jak to funguje, praxe je, když to funguje, ale neví se jak,“ řekl W. 
Albrecht. V další části se pokusíme spojit teorii a praxi a probereme si základní způsoby zlepšo-
vání procesů – individuální zlepšování a zlepšování týmové s využitím workshopů a projektů.

Obrázek 2.33 Systematické zlepšování procesů

2.  Proč a jakým způsobem zlepšovat procesy v podniku?
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3.  PŘEHLED PŘÍSTUPŮ KE ZLEPŠOVÁNÍ 
PROCESŮ

„Postav se do kruhu v dílně a s čistou myslí a bez předpojatosti pozoruj 
výrobní proces. Při každém problému se pětkrát zeptej proč?“

„Jediné, co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákaz-
ník zadá objednávku, k bodu, ve kterém inkasujeme peníze. A tento čas 
zkracujeme tím, že odstraňujeme plýtvání.“
Taiichi Ohno, „otec“ výrobního systému Toyota. 

Jak jsme již naznačili v první části, v podnicích se rozvinuly rozličné přístupy ke zlepšování pro-
cesů. Jejich rozvoj většinou proběhl v následujících fázích:

- Naučit lidi vidět plýtvání v procesech a probudit v nich nespokojenost s tímto stavem.
- Dát lidem možnost přijít s libovolným návrhem na zlepšení a odměnit je za to (v této fázi 

mnohé fi rmy vyplácely za návrhy na zlepšení paušální odměny – např. 100 Kč).
- Systém zlepšovacích návrhů, které se vyhodnocují podle defi novaných pravidel, a auto-

rovi se vypočítává odměna.
- Soutěže ve zlepšování, rozšíření systému o sběr a archivaci nápadů a zavedených zlepše-

ní (management nápadů, tzv. ideen management).
- Zlepšování v týmu – moderované workshopy, které řeší témata defi novaná managemen-

tem v rozpětí několika týdnů.
- Kaskádové workshopy (akční týden, quick win week, breakthrough kaizen, kaizen blitz) 

– akční workshopy, kde se problém řeší a řešení se implementuje v průběhu několika dní 
(tří až pěti).

- Projektové zlepšování – složité problémy se řeší v projektovém týmu speciální metodi-
kou v průběhu několika měsíců.

Tento vývoj neprobíhal přesně v pořadí, v němž jsou jednotlivé přístupy uvedeny, ale některé 
fáze se vzájemně prolínaly. Většina fi rem však postupně dochází k tomu, že je vhodné rozdělit 
přístupy ke zlepšování procesů do tří oblastí (obr. 3.1):

1. Individuální zlepšování – pracovník nebo skupina pracovníků vidí problém, navrhne 
jeho řešení a problém odstraní.

2. Týmové zlepšování – na řešení problému se sestaví tým, který na několika po sobě násle-
dujících workshopech hledá řešení, implementuje ho do procesu a zajistí jeho funkčnost 
v provozu.

3. Projektové zlepšování – defi nuje se projekt a projektový tým analyzuje problém, hledá 
řešení, implementuje ho do procesu a zajistí jeho fungování v provozu.
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Jak jsme již naznačili v předcházející části, je důležité, abychom měli zabezpečený sběr problé-
mů, které je třeba řešit, a jejich klasifi kaci s ohledem na způsob řešení.

- V případě, že se jedná o jednoduchý problém, jehož řešení je známo, problém se řeší 
obvykle jako individuální zlepšení, jež připraví jednotlivec nebo skupina lidí z vlastní 
iniciativy, případně na výzvu managementu. Na hledání řešení většinou není potřeba 
příliš mnoho času, speciální metodika ani investice.

- Pokud řešení problému není jasné, je třeba vyčlenit čas a odborníky z různých oblastí 
a uspořádat několik setkání za využití metodiky moderovaných workshopů. Manage-
ment defi nuje témata, cíle, vybírá člověka zodpovědného za řešení problému a zorgani-
zování workshopu. Jinou formou mohou být kroužky kvality, které se využívají hlavně 
v japonských fi rmách, jež se setkávají ve volném čase a na principu dobrovolnosti.

- Problémy, které jsou velmi komplexní, nedaří se je vyřešit předchozími dvěma přístupy, 
jejich přesné příčiny a řešení často nejsou známé, se řeší projektem v rámci projektové 
organizace a managementu.

Obrázek 3.1 Různé přístupy ke zlepšování procesů v podniku

Základní porovnání těchto tří přístupů je v tabulce 3.1.

Forma zlepšování Podávání zlepšovacích návrhů Workshopy Projekty

Nástroje
sedm základních nástrojů 
řízení kvality, sedm nových 
nástrojů řízení kvality

sedm základních nástrojů 
řízení kvality, sedm nových 
nástrojů řízení kvality, TOC, 
brainstorming, 5S, MOST,

DMAIC, projektový mana-
gement, sedm základních 
nástrojů řízení kvality, sedm 
no vých nástrojů řízení kvality, 
TOC, hodnotová analýza, 
systémové inženýrství, simu-
lace, analýza a měření práce 
(MOST/MTM), QFD, FMEA

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Forma zlepšování Podávání zlepšovacích návrhů Workshopy Projekty

Zapojení 
pracovníci všichni pracovníci

pracovníci z příslušných praco-
višť a přizvaní specialisté

specialisté, projektanti, prů-
mysloví inženýři, lidé z výroby, 
ekonomové

Oblasti řešení
Většinou řeší problémy v proce-
su kde pracovník působí a které 
mu komplikují práci a život

obsah pracovní oblasti – např. 
kvalita, snižování nákladů, zkra-
cování časů, uspořádání praco-
viště, zvyšování produktivity

snižování zásob a nákladů 
v logistickém řetězci, optima-
lizace podnikového layoutu, 
zavedení nové výrobní techno-
logie, implementace systému 
Kanban 

Trvání řešení dny, týdny týdny, dny 6 – 12 měsíců

Trvání zavedení do 4 týdnů maximálně 4 – 6 týdnů během projektu

Organizace podání zlepšovacího návrhu, 
vyhodnocení, zavedení, prémie

moderované workshopy, kaská-
dové workshopy

Lean Six Sigma

Náklady minimální minimální podle typu projektu

Typické výsledky zlepšení pracoviště a usnadnění 
práce, odstranění plýtvání

zkrácení časů na přetypování 
zařízení, zkrácení času na opera-
ci, optimalizace layoutu praco-
viště, snížení zmetkovitosti

optimalizace materiálových 
toků, snížení zásob, zkrácení 
průběžných časů, zlepšení 
plnění termínů

Typické přínosy Stovky až tisíce Euro tisíce - 10 tisíce Euro  tisíce Euro

Tabulka 3.1 Charakteristiky jednotlivých přístupů ke zlepšování procesů

Základem zlepšování je tzv. PDCA cyklus (obr. 3.2) a jeho kombinace s cyklem SDCA (Stan-
dardize-Do-Check-Action, obr. 3.3). Jestliže jsme v předchozí kapitole upozorňovali, že klíčem 
ke zlepšování procesů je naučit se vidět plýtvání, v této kapitole budeme neustále zdůrazňo-
vat, že kritickým faktorem zlepšování procesů není nalezení řešení, ale jeho realizace a hlavně 
udržení v provozu. Mnohé workshopy a projekty končí úžasnými výsledky. Když však navštívíte 
daný proces po dvou až třech měsících, často po zlepšení nenajdete ani stopu. Zlepšení nestačí 
implementovat, připravit standardy a vytrénovat lidi. Každá změna v procesu potřebuje čas, aby 
se usadila, aby si na ni lidé zvykli a akceptovali ji. Toto je úloha managementu přímo v proce-
sech, který se musí několik týdnů po zavedení změny soustředit na dané sledování realizovaných 
změn a případné korekce nedostatků. Důležité jsou i pravidelné audity a kontroly ze strany vyš-
šího managementu a nejdůležitější je uvědomit si, že workshop či projekt nekončí vyřešením 
problému, ale tím, že nové řešení zakoření v každodenní praxi, že se stane návykem. Připomeň-
me si, že k návyku potřebujeme opakování, disciplínu a čas (obr. 3.2). 
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Plan
o posbírej fakta a vyber hlavní problémy – Paterova analýza
o identifi kuj příčiny – Ishikawův diagram, 5x proč
o hledej řešení – brainstorming
o vyber řešení a připrav akční plán – matice priorit, akční plán

Do
o realizuj řešení

Check
o monitoruj postup implementace a výsledky vůči plánu, klaď důraz na dotažení 

všech věcí do konce
Act

o ujisti se, že zlepšení je trvalé, neustále sleduj odchylky a zlepšuj, koriguj, pouč 
se z chyb, hledej nové příležitosti zlepšení, reaguj na abnormality v procesu 

Obrázek 3.2 Různé přístupy ke zlepšování procesů v podniku

Obrázek 3.3 PDCA a SDCA v neustálém zlepšování procesů

Při řešení problému bychom měli vždy volit způsob, jenž je nejjednodušší, nejlevnější a nejrych-
lejší. V prvních fázích rozvoje systému zlepšování usilujeme o to, aby lidé „měli otevřené oči“, 
tj. aby si všímali problémů v procesech a upozorňovali na ně (obr. 3.5 – bod 1 a 2). Dalším stup-
něm je, že si lidé začnou uvědomovat negativní následky, které může problém způsobit, a pro-
aktivně ho budou řešit (obr. 3.5 – bod 3 a 4). Při zlepšování procesů bychom neměli používat 
zbytečně sofi stikované postupy a řešení odtržená od reality a zdravého selského rozumu (obr. 
3.5 – bod 5).

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Obrázek 3.4 Nebezpečí degenerace procesů při nefunkčnosti procesního managementu

Obrázek 3.5 Různé stupně řešení problému v dílně
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Obrázek 3.6 Různé stupně řešení problému v dílně

Společnost Toyota má zlepšování procesů organizované následovně:
1. KAIZEN – individuální „zlepšováky“, ale podat zlepšovací návrh je možné jen na vypsa-

ná strategická témata, např. snižování nákladů, zlepšování kvality, bezpečnost. Iniciativa 
zdola, ale na základě strategického řízení.

2. Quality Control Circles – kroužky kvality, libovolná skupina pracovníků se může při-
hlásit jako kroužek kvality na zlepšení libovolného problému (hluk, prostředí, kvalita 
výroby, zlepšení vztahů apod.). Problému se věnují po pracovní době a po prezentaci 
realizovaných výsledků jim jsou proplaceny přesčasy. Iniciativa je důsledně zdola.

 • Vše probíhá současně jako soutěž mezi týmy.
 • Tým se drží předepsaného postupu v 11 krocích a doba řešení je několik měsíců.
3. Toyota Business Practice („Six sigma podle Toyoty“)
 a) Clarify the Problem – rozdíl mezi požadovanou a současnou situací (Defi ne)
 b)  Break Down the Problem – držet se faktů, vyjasnit přímo na pracovišti (Genshi Gen-

butsu) a neřešit od stolu, měřit, stanovit priority, zúžit problém (Measure)
 c)  Target Setting – na základě měření stanovit realistický, ale ambiciózní cíl, tj. kdo, co, 

do kdy, kolik – cílem je zajistit osobní vlastnictví a zainteresovanost
 d) Root Cause Analysis – používají se různé statistické nástroje (Analyse)
 e)  Develop Countermeasures – kreativní návrhy na zlepšení, stanoví se doba, náklady, 

názor zákazníka a zainteresovaných (první část Improve)
 f) See Countermeasures Th rough – pilotní zkoušky zlepšení, orientace na výsledek

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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 g)  Monitor both Results and Processes – monitorování procesu a výsledků, větší orien-
tace na proces (poslední část fáze Improve)

 h)  Standardise Successful Processes – tvorba nových standardů a zajištění jejich dodržo-
vání (poslední fáze Control)

3.1. Individuální zlepšování
Tento způsob zlepšování procesů vychází z toho, že každý zaměstnanec má možnost najít v pod-
niku příležitost na zlepšení a řešit ji. Celý proces zjednodušeně probíhá v následujících krocích:

1. Popis problému
2. Návrh řešení
3. Posouzení řešení
4. Realizace řešení
5. Vyhodnocení přínosů
6. Vyplacení odměn

Existuje několik forem, které se v našich podnicích používají:
1. Firma sbírá a paušálně odměňuje i nápady, které se momentálně nerealizují, ale uloží se 

do databáze s možností využití v budoucnosti.
2. Firma odměňuje jen realizované zlepšení paušální odměnou.
3. Ve fi rmě se vyhodnocuje přínos zlepšení (přímý nadřízený, komise) a po vyhodnocení se 

rozhoduje o realizaci a výšce vyplacené odměny.

Příklad individuálního zlepšení
Popis problému: Na montážní lince v automobilovém průmyslu v důsledku častého poškozo-
vání senzoru vznikaly prostoje v procesu. Senzor bylo vždy nutné vyměnit, což způsobovalo 
časovou ztrátu na jednu výměnu v průměru 15 minut. Problém se opakoval přibližně čtyřikrát 
do týdne. Roční časová ztráta tak činila víc než 3100 minut.

Příčina problému: Nevhodná konstrukce vodicí kolejnice vozíku (kola vozíku měla v kolejnici 
přílišnou vůli), což mělo za následek rozkmitání kolečka vozíku v kolejnici a následné poškození 
senzoru a vyřazení řídicího systému části linky.

Řešení: Útvar technické přípravy výroby zvažoval výměnu koleček vozíku za širší nebo výměnu 
kolejnic za užší. Tato řešení byla relativně nákladná a časově náročná. Zlepšovatel navrhl jiné, 
daleko jednodušší: nárazovou ochranu senzorů jednoduchými klíny, které vyrobil z plastu (obr. 
3.6). Řešení bylo rychlé, laciné a účinné. Problém se již neopakoval.
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Co všechno je třeba udělat pro realizaci zlepšení?
Realizace zlepšení začíná identifi kací plýtvání, jež způsobuje problém v procesu. Zlepšovatel 
vypracuje návrh s popisem problému a návrhem řešení. Zlepšovací návrhy se naučí podávat 
na jednoduchém standardizovaném formuláři (obr. 3.7). Zlepšovatel podává návrh přímému 
nadřízenému, který rozhodne o realizaci návrhu o formě realizaci – individuální nebo týmová 
(pokud je návrh bez konkrétního rozpracovaného řešení). Další, nejdůležitější fází je realizace 
zlepšení. Individuální zlepšení si zlepšovatelé většinou zavádějí sami nebo za podpory údržby. 
Právě realizace bývá často úzké místo ve zlepšování. V rámci realizace se zlepšení vyzkouší a po 
úspěšném ověření se autorovi vyplatí odměna fi nanční či nefi nanční formou.

Zlepšení by měla být realizována co nejdřív – pokud je to možné, tak do druhého dne. Zlepšo-
vatel musí odměnu či poděkování dostat ihned po úspěšné realizaci. Není třeba budovat zbyteč-
ně složité administrativní struktury pro zlepšování procesů (komise, komplikované formuláře 
a kritéria).

Obrázek 3.7 Řešení problému ochrany senzoru

Proces: Navrhovatel: Datum:
Popis problému:

Roční ztráty:

Popis řešení:

Roční přínosy:

Popis realizace:

Náklady na realizaci:

Vyhodnocení:
Nepřijaté:
Přijaté do databáze nápadů:
Přijaté k realizaci:
Realizované:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Poznámky:

Obrázek 3.8 Příklad formuláře na podání zlepšovacího návrhu

Snímací senzor

Ochranný klín z PVC

Kolejnička U profi lu

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Krok v zlepšování Vykoná / spolupracuje Množný problém Řešení

Identifi kace plýtvání v proce-
su a vypracování návrhu na 
zlepšení

Zlepšovatel

Návrh neobsahuje řešení 
anebo řešení není dostateč-
ně popsáno

Dopracování řešení do úrov-
ně, aby jasně popisovalo, co 
je potřeba vykonat. Pokud 
to není možné, navrhnout 
týmovou formu řešení

Plýtvání není dostatečně 
popsáno

Dostatečné popsání problé-
mu, případné změření, aby 
byla jasná opodstatněnost 
řešení

Podání návrhu přímému 
nadřízenému

Zlepšovatel
Nesprávné pochopení zlep-
šení ze strany nadřízeného

Osobní vysvětlení

Schválení Přímý nadřízený

Zamítnutí zlepšení – návrh 
neřeší problém v procesu 
nebo problém, který řeší, 
není důležitý a nemá přínos

Přímý nadřízený osobně 
vysvětlí zlepšovateli důvody, 
proč není možné návrh 
realizovat

Rozhodnutí, zda se bude 
zlepšení realizovat týmovou 
formou, určení členů týmu

Přímý nadřízený
Výběr nevhodných členů 
týmu z hlediska oblastí 
šetření

Ujasnění si problému, pří-
padná konzultace s útvary, 
kterých se řešení problému 
dotýká

Realizace zlepšení
Zlepšovatel či zlepšovatelský 
tým

Zlepšení není možné 
realizovat vlastními silami 
zlepšovatele

Podpora od přímého 
nadřízeného

Ověření přínosů
Zlepšovatel nebo zlepšova-
telský tým

Nedosáhlo se předpokláda-
ného výsledku

Hledání nových, účinných 
řešení a jejich realizace

Odsouhlasení a vyplacení 
odměny

Přímý nadřízený
Zlepšovatel nesouhlasí s výší 
odměny

  

Odměna je vyplacena se 
zpožděním

Odměnu vyplatit ihned, 
prozkoumat příčiny

Tabulka 3.2 Postup podání a realizace zlepšovacího návrhu

Při stanovení fi nanční odměny za zlepšení se obvykle používají principy z obr. 3.9.

Obrázek 3.9 Model odměny pro individuální i týmové zlepšení 
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Největší váhu při fi nanční odměně má odměna za měřitelné přínosy – přibližně 70 %. Zbylých 30 
% tvoří odměna za to, co do zlepšení vložil autor či zlepšovatelský tým. Model odměňování by měl 
zohledňovat i neměřitelné přínosy, které se ohodnotí pomocí bodovacího systému (obr. 3.9).

Vyčíslitelné přínosy Nevyčíslitelné přínosy (1 bod = 20 Kč)
Roční úspora Výše odměny v % vyhovující dobrý výborný

Do 500.000 Kč 10% Kvalita 5 bodů 10 bodů 15 bodů

Do 1.000.000 Kč 9% Bezpečnost 5 bodů 10 bodů 15 bodů

Do 3.000.000 Kč 8% Zlepšení organizace 5 bodů 10 bodů 15 bodů

Do 5.000.000 Kč 7% Životní prostředí 5 bodů 10 bodů 15 bodů

Do 10.000.000 Kč 6% Ulehčení práce 5 bodů 10 bodů 15 bodů

Nad 10.000.000 Kč 5% Snížení prostojů 5 bodů 10 bodů 15 bodů

Výkon autora
vyhovující dobrý výborný

Nasazení při řešení 5 bodů 10 bodů 15 bodů

Nasazení při realizaci 5 bodů 10 bodů 15 bodů

Originalita 5 bodů 10 bodů 15 bodů

Obrázek 3.10 Vyhodnocení zlepšovacího návrhu

Manažeři sehrávají ve zlepšování procesů nejdůležitější roli. Buď jdou příkladem a podporu-
jí své pracovníky, nebo se o ně nestarají. Víme i o případech, kdy manažer procesu odrazoval 
zaměstnance od zlepšování, protože mu to „způsobovalo další práci navíc“.
Jsou fi rmy, kde je součástí hodnocení managementu i ukazatel, jímž se měří výkon zlepšování 
jeho spolupracovníků.
Manažer procesu by měl znát problémy v procesech, za které je zodpovědný, a měl by své kolegy 
vést k jejich řešení. Jeho úlohou je hlavně identifi kovat problémy, učit pracovníky identifi ko-
vat plýtvání a umět systematicky zlepšovat svůj proces. Mnozí manažeři se snaží řešit problémy 
v procesu sami. Je to chyba. Jejich úlohou je vést pracovníky k tomu, aby přemýšleli nad tím, jak 
proces lépe zorganizovat, jak zvýšit jeho výkonnost, odstranit z něho zbytečné a neproduktivní 
činnosti. Manažer nemá zlepšovat proces, ale má zlepšovat spolupracovníky a vést je k tomu, 
aby oni zlepšovali procesy.
Manažeři by se měli při učení a mentorování svých pracovníků zaměřovat především na tyto 
oblasti:

Co je standard procesu?
Kde jsou hlavní rizika v procesu?
Co je třeba udělat, pakliže se v procesu vyskytne chyba, abnormalita a plýtvání?
Jak efektivně zachytávat problémy v procesu?
Jak hledat skutečné příčiny problémů?
Jak systematicky řešit problémy?
Jak připravit a realizovat akční plán změny?
Jak zajistit, aby se problém neopakoval?
Jak se neustále učit a rozvíjet své znalosti?
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Kdysi dávno instalovali v podnicích schránky, do nichž pracovníci vhazovali své náměty na zlep-
šení. Dnes to nestačí – úlohu těchto schránek plní týmoví parťáci, mistři, manažeři. Oni musí 
komunikovat s pracovníky o jejich problémech, oni musí spolupracovníkům umět představit 
klíčové problémy a vtáhnout je do jejich řešení. I od řadových pracovníků se dnes vyžaduje víc 
než v minulosti – multiprofesnost a schopnost pracovat v týmu je dnes standardní požadavek na 
zaměstnance. Stejně tak se od nich ale standardně požaduje i schopnost identifi kovat problémy 
a řešit je, zlepšovat procesy ve své pracovní oblasti.

Obrázek 3.11 Při zlepšování procesů potřebujeme „chodící kaizen schránky“ a fl exibilní pracovníky

Základní předpoklady pro správné fungování systému zlepšování procesů jsou zobrazeny na 
obrázku 3.12.

Obrázek 3.12 Úlohy koordinátora a základní předpoklady fungování systému zlepšování procesů
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Nejdiskutovanějším prvkem při implementaci systému zlepšování procesů bývá systém odmě-
ňování. Vyskytují se dva protichůdné názory:

1. Názor managementu – zlepšování je součástí práce a není důvod ho odměňovat
2. Názor pracovníků – přinese-li můj nápad fi rmě úspory, měl bych z nich dostat určitý 

podíl
Oba názory mají svou logiku, důležitější než logika je však v tomto případě motivace lidí k zlep-
šování. Finanční odměna je zatím v našich podmínkách nejvíce motivující. Je to dané jednak 
úrovní mezd, ale i určitou hrdostí lidí na svou práci, za kterou očekávají spravedlivou odměnu. 
Stále více si jich však začíná uvědomovat, že slova jako zlepšování, produktivita, inovace nejsou 
pouze módní manažerské programy, ale rozhodují o tom, zda jejich fabrika a pracovní místo 
zůstane tam, kde je dnes.
Abychom si však uvědomili o jakých částkách mluvíme – náklady na systém zlepšování, včetně 
odměn a nákladů na realizaci zlepšovacích návrhů představují 10 % z celkových úspor.
Navíc jsou to peníze, které v podstatě zůstávají ve fi rmě a rozvíjejí nejen její technický, ale i lid-
ský potenciál. Standardní odměna za zlepšovací návrh se pohybuje ve výšce několika set nebo 
tisíc korun a vždy je to pouze část z dosažených úspor. Maximální odměny, které známe z naší 
praxe, byly ve výšce 5 až 6 tisíc eur a jejich přínos byl 300 až 350 tisíc eur.
Na závěr si shrňme některé zásady pro úspěšné fungování systému zlepšování procesů:

Tvořiví lidé na všech úrovních – je třeba vytvořit prostor pro rozvoj kreativity, generová-
ní nápadů a jejich rychlou realizaci
Jasné cíle a nástroje na posuzování a vyhodnocování návrhů (jednoduchost ver-
sus přesnost) – spravedlivé rozdělení přínosů ze zvyšování produktivity mezi podnik 
a zaměstnance
Vizualizace výsledků
Komunikace mezi liniovým managementem a pracovníky, podpora tvořivých lidí
Integrace individuálního zlepšování a zlepšování v týmech (workshopy, projekty) a sjed-
nocení jejich odměňování
Odstranění byrokracie – rychlost vyhodnocení, realizace a vyplacení odměny
Databáze nápadů, zlepšení a projektů – budování fi remního know-how
Cílené zlepšování tam, kde je to potřebné – úzká místa
I systém zlepšování je třeba neustále zlepšovat

Dále si uvedeme zkušenosti z některých našich fi rem.

O systému zlepšování procesů ve společnosti Mondi Ružomberok říká Mária Cicmanová: „V našem 
podniku, ve kterém pracuje 1400 zaměstnanců, se tento systém zlepšování začal zavádět v roce 
2002. Ročně se do něj zapojuje průměrně 400 pracovníků a od spuštění systému bylo podáno 5400 
zlepšovacích návrhů. Za úspěch systému považujeme poměrně vysoké zapojení pracovníků, vysoké 
přínosy z realizovaných návrhů a společné sdílení znalostí. Problémem je někdy nižší kvalita návr-
hů a demotivace pracovníků, jejichž návrhy nebyly přijaty. Společnost se v současné době zaměřuje 
na motivaci a podporu pracovníků, kteří na zlepšování neparticipovali. Podnik zavedl na podporu 
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systému zlepšování i počítačovou podporu, která řeší oběh dokumentů, lepší informovanost pra-
covníků o rozhodovacím procesu a o úspěšných řešeních. Kromě individuálního zlepšování se na 
zlepšování podnikových procesů využívají i workshopy a projekty.“

Miroslav Vagner ze společnosti Lasselsberger Plzeň tvrdí: „Systém zlepšování procesů jsme spustili 
v roce 2008. Tehdy u nás pracovalo 1890 zaměstnanců a fi rma dosáhla ročního obratu 150 milionů 
eur. Do systému zlepšování se zapojilo 19 % pracovníků a celkové roční úspory byly 1,75 milionů 
eur. Průměrná odměna na jednoho zlepšovatele byla 180 eur. Nejvyššího vyčísleného přínosu se 
dosáhlo v řešení ztekucování keramické hmoty – 310 tisíc eur. V první fázi se podařilo zapojit lidi 
do systému a zavést jednotná pravidla zlepšování. Zpočátku projevovali nedůvěru vůči systému 
i tomu, zda to vedení společnosti myslí vážně. Po vyplacení prvních odměn a ročním provozová-
ní systému začal počet návrhů pozvolna stoupat. Individuální zlepšování se v podniku kombinuje 
s workshopy a projekty, jejichž celkové přínosy činily v roce 2008 přibližně 500 tisíc eur.“ 

Milan Neštický ze společnosti IDC Holding Bratislava (výroba cukrovinek v závodech Figaro Trnava, 
Pekárny Sedeď) charakterizuje jejich systém zlepšování následovně: „V roce 2008 měla společnost 955 
zaměstnanců a obrat 912 tisíc eur. Systém zlepšování ZUZKA byl spuštěn v listopadu 2000. Průměr-
ný počet zlepšovatelů ročně je 27 a průměrný počet zlepšovacích návrhů za rok činí 57. Od nastarto-
vání systému se do zlepšování zapojilo 97 pracovníků, kteří podali 454 zlepšovacích návrhů. Nejvyšší 
vyčíslený přínos na jeden zlepšovací návrh byl 198 tisíc eur. Během využívání systému jsme dosáhli 
celkové úspory 426 tisíc eur, celkové vyplacené odměny byly v hodnotě přibližně 30 tisíc eur, průměrná 
odměna za zlepšovací návrh činila 67 eur. Systém běží samovolně, nepodařilo se však zavést týmové 
zlepšování (projekty, workshopy). Do systému jsme postupně zavedli i některé nové prvky:

Zavedení tzv. drobných zlepšení. Jsou to zlepšení, která nejsou technicky náročná, realizují 
se prakticky okamžitě a kompetentní k přijetí tohoto typu rozhodnutí je ředitel výrobního 
závodu (při klasických zlepšeních podepisují dohodu o převodu autorských práv se zlepšo-
vatelem dva členové představenstva, což může někdy trvat i týden).
Bylo odděleno odměňování za podání zlepšení a realizaci návrhu. Ve fi rmě pracuje víc než 
80 % žen. Ty měly nápady, ale nevěděly, jak je zrealizovat. Tím, že návrh realizoval někdo 
jiný, se ženy začaly více zapojovat do systému zlepšování. Tento krok měl ještě jeden efekt. 
Zlepšovatel přesunul realizaci na jiného pracovníka, čímž se mu vytvořil větší prostor na 
tvorbu dalších zlepšení. Předtím to nebylo možné, protože samotná realizace se nehonoro-
vala. Můžeme to nazvat „dělbou práce při zlepšeních“.
Odměnu za zlepšení tvoří dvě položky: vyčíslitelné a nevyčíslitelné přínosy. Problém byl 
v tom, že controling někdy neměl historické údaje, aby porovnal stav před zlepšením a po 
něm. Proto se na posouzení vyčíslitelných přínosů přijal i odborný odhad, který dělá komise 
složená z vedoucího výroby, kontrolora a koordinátora zlepšení. Tak je možné ukázat pří-
nos některých zlepšení.“

Miroslav Marek a Zdeněk Przybyla ze společnosti Continental Frenštát pod Radhoštěm (do roku 
2008 Siemens VDO) charakterizovali v roce 2008 svůj systém zlepšování následovně: „Systém byl 
spuštěn v roce 2000 a postupně byl zdokonalován a rozvíjen o nové formy (kroužky kvality, zlepšo-
vání v administrativě, workshopy a projekty). Společnost vyrábějící komponenty pro automobilový 
průmysl měla s 2500 zaměstnanci v roce 2008 obrat 400 mil. eur. Do systému zlepšování se zapojilo 
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90 % pracovníků a v roce 2008 byl průměrný počet zlepšení na jednoho pracovníka šest. Od zahá-
jení systému zlepšování bylo ve fi rmě podáno 31 tisíc zlepšovacích návrhů a průměrné roční úspory 
činí 40 mil. Kč. Za úspěch systému je možné považovat široké zapojení pracovníků. V prvních 
fázích budování systému byla potřebná rozsáhlá komunikace s pracovníky a bylo nutné jim pomoct 
s přípravou návrhů, některé návrhy byly zpočátku formální. Postupně se prosazovalo i řízené zlep-
šování formou workshopů a kroužků kvality, které v roce 2008 přineslo úspory 12 mil. Kč. 
Pro úspěšnost zlepšování procesů podniku byly klíčové následující faktory:

– Vytvoření a standardizace procesu zlepšování – popis procesu a pravidel, vytvoření směrni-
ce, řídící komise, metriky sledování výkonnosti procesu zlepšování.

– Příprava lidí a organizace celého systému (kaizen manažer, trenéři a praktikanti).
– Know-how, metodika a nástroje zlepšování.
– Propojení systému zlepšování s podnikovými cíli.“

Obrázek 3.13 Zlepšování ve společnosti Continental Frenštát pod Radhoštěm – všichni, všude a neustále

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Ve slovenských a českých fi rmách byly ve zbylých letech úspěšně implementovány například systé-
my Management nápadů (VW Slovakia), ZUZKA (IDC Holding), SMER (Leoni Slowakia), ZEB-
RA (Škoda Auto), Dynamické zlepšování procesů (Barum Continental), 3I (Siemens VDO) aj.

 Zlepšovací návrhy Cílové úkoly Projekty

Autor/ navrhovatel 
řešení

Každý pracovník, kromě manag-
mentu, který nemá předmět 
zlepšení v popisu práce a nebyl 
mu predmět zlepšení pridělen 
jako úkol od nadřízeného

Určený pracovník, skupina 
anebo tým

Určený tým

Zadavatel – impuls 
na řešení Podnět k řešení dává autor

Vedoucí útvarů – problém musí 
být jasně zadaný

Vedení fi rmy

Znalost řešení Autor dopředu zná konkrétní 
řešení

Konkrétní řešení může, ale 
nemusí být dopředu známé

Konkrétní řešení není dopředu 
známé

Řešitel Jednotlivec, skupina
Určený pracovník, skupina 
anebo tým

Určený tým

Rozsah 
implementace Převážně pracoviště Převážně útvar Převážne fi rma

Oblasti přínosů

- Zlepšení technológie
- Zlepšení pracovního postupu
- Zlepšení organizace práce
- Zlepšení v oblasti bezpečnosti práce a životního prostředí 
- Zlepšení pracovních podmínek

 Zásada – problém musí být řešený pouze v rámci jednoho pilíře 

Obrázek 3.14 Struktura systému zlepšování procesů ve společnosti Bonatrans Bohumín

Obrázek 3.15 Harmonogram zavádění systému zlepšování ve společnosti Bonatrans Bohumín
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Základní principy moderního systému zlepšování procesů jsou:
Nejlepší znalosti o procesu a možnosti jeho zlepšení mají pracovníci, kteří přímo v pro-
cesu pracují. Problém je jen v tom, jak tyto znalosti management podniku využívá
Umožnit všem pracovníkům, aby se zapojili do systému zlepšování
Kombinovat individuální a týmové zlepšování
Řídit proces zlepšování – management musí pracovníky orientovat tak, aby zlepšovali 
tam, kde to podnik potřebuje
Jednoduchost a rychlost při vyhodnocování, realizaci a odměňování
Zlepšení řídí, vyhodnocuje a odměňuje přímý nadřízený, při velkých úsporách komuni-
kuje s technickými odděleními a s oddělením controllingu
Systematicky vzdělávat a motivovat zaměstnance, aby zlepšovali procesy, na něž mají vliv

Obrázek 3.16 Různé systémy zlepšování v českých a slovenských fi rmách (dole – obrázky z českého podniku v roce 2001)

r

r

r

r

r

r
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 Obrázek 3.17 Brožurka o zlepšování pro pracovníky ve společnosti Bonatrans

Obrázek 3.18 Příklad popisu zlepšení
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Obrázek 3.19 Vizualizace systému zlepšování ve slovenské společnosti Leoni

3.2. Zlepšování s využitím workshopů
Workshopy patří k nejvyužívanějším formám zlepšování procesů. Jejich hlavní výhody oproti 
individuálnímu zlepšování jsou:

Zapojení většího počtu lidí a možnost řešení složitějších problémů.
Při workshopech jsou témata a cíle zpravidla defi novány managementem podniku a jed-
ná se tak o řízený a koordinovaný způsob zlepšování procesů, který vede k naplnění 
podnikových cílů.
Během workshopu se objevují mnohá nová řešení, původní návrhy se vzájemně kombi-
nují, vylepšují a vzniká synergie.
Na workshopech se lidé zároveň učí týmové spolupráci, řešení konfl iktů, vzájemné 
komunikaci, brainstormingu apod.
Zapojením více lidí do řešení a strukturováním postupu hledání řešení (obr. 3.20) vzni-
kají kvalitnější výsledky, které jsou lépe akceptovány, a workshopový tým má obvykle 
i větší energii při realizaci řešení.
Workshopy řeší problém strukturovaně a systematicky.

r

r

r

r
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Na druhou stranu je organizace workshopů náročnější na čas, v týmech může docházet ke kon-
fl iktům a k nerovnoměrnému vytížení jednotlivých členů, je důležité správně vybírat témata, 
moderátory, promotory i členy týmu.

Obrázek 3.20 Běžné a strukturované řešení problému workshopem (zdroj: M. Marek, CPI) 

Nejčastější formy organizace workshopů jsou:
1. Jednoduché, krátké workshopy (tzv. kaizen kroužky) na vyhledávání problémů a návr-

hy zlepšení.
2. Série workshopů na vyřešení složitějšího problému – klasické workshopy, které probíha-

jí podle defi nované metodiky s odstupem několika týdnů.
3. Kaskádové workshopy (akční týden nebo tzv. quick win week, breakthrough kaizen, 

blitz kaizen) – zpravidla pět workshopů, které následují okamžitě po sobě, většinou od 
pondělí do pátku.

Nyní si tyto tři formy workshopů rozebereme podrobněji.

3.2.1. Jednoduché, krátké workshopy – kaizen kroužky
Kaizen kroužek je zkrácená forma workshopu zaměřená na vyhledávání a odstraňování plýtvá-
ní. Kaizen kroužek trvá zhruba hodinu a účastní se ho tři až pět pracovníků z výroby (operátoři 
a systémové obsluhy z teritoria, kde probíhá workshop). Výstupem kaizen kroužku jsou návrhy 
na zlepšení. Vedoucí týmů nebo parťáci si připravují plány kaizen kroužku ve svém teritoriu. 
Zpravidla se provádí jeden až dva kaizen kroužky týdně.
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Postup Metoda Provádí Čas

Výběr teritoria, pozvání pracovníků ------ Parťák Probíhá mimo WS

Vysvětlení způsobu práce v kaizen kroužku ------ Parťák 5 min.

Pozorování zvoleného procesu, záznam 
viditelných forem plýtvání

Bílý kruh podle „Taiichi 
Ohna“ pozorování procesu

Tým 15 min.

Výběr největších plýtvání Bodová metoda Tým 10 min.

Návrh řešení, odstranění plýtvání
Náčrtky, jednobodová 

lekce, realizace na místě
Tým 30 min.

1. Příprava workshopu
Účastníci kaizen kroužku jsou pracovníci vybraní manažerem procesu nebo týmovým předákem 
přímo z výrobního procesu, kde se bude kaizen kroužek konat. V ideálním případě se vybírají 
mezi pracovníky, kteří se sami přihlásí a mají o zlepšování zájem. Kaizen kroužek vede manažer 
procesu nebo týmový předák, který má funkci moderátora.

Při organizační přípravě kaizen kroužku je potřebné vyřešit:
Požadavky na prostor pro tři až pět pracovníků (nejlépe přímo ve výrobě), tepelná poho-
da, vhodné osvětlení a eliminace hluku
Vybavení moderátora – kartičky na zápis plýtvání, lepicí body, fl ip-chart, fi xy, 
formuláře
Vybavení účastníků – psací potřeby

2. Zahájení workshopu
Uvítání a zajištění základních potřeb jednotlivých účastníků
Vysvětlení principu kaizen kroužku
Vysvětlení důvodu, proč provádíme kaizen kroužky
Seznámení se standardním průběhem kaizen kroužku a dohodnutí pravidel (pracovní 
čas, přestávky, pravidla hry)

3. Pozorování a analýza procesu
Při pozorování na místě se pracovníci postaví na různá místa podél sledovaného procesu 
a pozorují cca 15 až 20 minut následující oblasti – pohyby operátora, materiálový tok 
a pravidelnost výrobního rytmu, pracovní prostředí 
Zaměřují se výhradně na odhalování osmi základních druhů ztrát 
Pozorované ztráty zapisují pracovníci na lístečky, které následně moderátor roztřídí, 
a umístí na fl ip-chart

r

r
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4. Hledání řešení – na co se třeba zaměřit?
Je tok materiálu někde přerušován, hromadí se někde materiál?
Vykonávají pracovníci nějakou činnost, která nepřidává výrobku hodnotu (například 
neefektivní pohyb po pracovišti, manipulace s materiálem, hledání něčeho, nevhodný 
pracovní postup)?
Čekají pracovníci na něco nebo někoho?
Překáží něco pracovníkům v práci?
Jsou všechny pracovní pomůcky snadno dosažitelné (5S standard)?
Vidíte někde zdroje znečištění?
Jsou porušované nějaké standardy (nejde dodržet pracovní postup, zóny pro 
materiál atd.)? 

5. Výběr řešení
Volíme přednostně taková řešení, která lze provést ihned, bez externí pomoci a bez 
nákladů (obr. 3.21).

6. Realizace a kontrola opatření
Řešení, které nejsme schopni okamžitě realizovat, zaznamenáváme do plánu opatření 
na týmové tabuli nebo tabuli linky, do označení kategorie opatření píšeme zkratku KK 
– kaizen kroužek. 

Procesní manažer nebo týmový předák dohlížejí a podporují plnění plánu opatření, plán opat-
ření je pravidelně kontrolován při obchůzkách managementem ve výrobě.

o
Nároky na čas, 
obtížnost 

Opatření bez nákladu a investic. Pro realizaci 
potřebujeme externí podporu.
Realizace: akční plán 
Kdo: manažer procesu, týmový předák

Opatření vyžadující jak externí podporu, tak 
náklady nebo investice.
Realizace: návrh na posouzení manažerovi řídící-
ho týmu (provozu)
Kdo: manažer řídícího týmu (provozu)

Opatření, které můžeme provést ihned, sami a bez 
investic
Realizace: v průběhu kaizen kroužku nebo bezpro-
středně po něm
Kdo: účastníci kaizen kroužku

Opatření, které můžeme provést ihned a sami, ale 
s určitými náklady
Realizace: akční plán
Kdo: účastníci kaizen kroužku, podpora procesního 
manažera nebo týmového předáka

 Náklady o

Obrázek 3.21 Výběr řešení

r

r

r
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Obrázek 3.22 Záznam a prezentace výsledků kaizen kroužku (zdroj: M. Marek, CPI)

Č. Problém / Téma Opatření / Úkol Zodpovědný Termín Stav realizace
o
o
o
o
o

Obrázek 3.23 Plán realizace a kontroly

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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3.2.2. Série workshopů
Kaizen workshopy jsou realizovány podle časového plánu dohodnutého na plánovacím worksho-
pu. Jejich výběr a priority se stanovují s ohledem na cíle fi rmy a řídících týmů (business týmů). 
Celý proces probíhá v tomto pořadí:

1. Nastavení cílů a jejich rozpad na úroveň oddělení.
2. Provedení plánovacího workshopu, jak těchto cílů dosáhnout.
3. Vytvoření plánu workshopů, které podpoří splnění cílů.
4. Realizace workshopů podle plánu.

Zodpovědnost za konání kaizen workshopu má sponzor (manažer) stanovený na plánova-
cím workshopu. Povinností sponzora je stanovení termínu, dohoda s promotorem (člověkem 
zodpovědný za organizování workshopu a řešení problému) na organizaci workshopu a výběr 
účastníků. Promotor po domluvě se sponzorem pozve vybrané lidi na workshop a podle meto-
diky pro vedení workshopu řeší postupně jednotlivá témata. Každý workshop se promotorem 
vyhodnotí a výsledek se prezentuje vedoucímu příslušné organizační jednotky, který v případě 
úspěšného workshopu zajistí vyplacení odměny pro členy řešícího týmu.
 
Témata na série workshopů nemusejí vyplynout jen z rozpadu cílů, ale můžou vznikat i spon-
tánně na setkáních týmů, při výskytu problémů v procesech, pro něž je tento způsob řešení 
vhodný.

Některé workshopy bývají zaměřeny na zlepšování vybraných procesů či linek ve výrobě. Jejich 
typický průběh je následující:

Tým – 4 až 8 pracovníků (ve složení týmový předák, operátor, technik, seřizovač apod.) 
Trvání – 1 týden workshop + 3 až 6 týdnů realizace
Četnost – 1x 6 týdnů 
Rozsah – ucelený výrobní proces nebo linka 

Náplň workshopu:
1. Výběr procesu (linka, pracoviště) 
2. Audit stavu linky a pracovišť
3. Mapování procesů
4. Vybalancování linek
5. Revize časových norem
6. Úprava layoutu pracoviště, optimalizace materiálových toků
7. Standardizace pracoviště (5S, operační standardy)
8. Řízení toku výroby a logistika (kanban, navážení materiálu – milkrun)
9. Redukce časů na seřízení strojů a linky
10. Rovnoměrné rozvrhování výroby (heijunka)
11. Zlepšování linky – chybuvzdorné systémy, nízkonákladová automatizace

r

r

r

r
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Obrázek 3.24 Rozpad podnikových cílů a plán workshopů

Krok workshopu Činnosti Metody Poznámky

1.  Plánování 
workshopu

Sběr témat pracovníky, moderátory, 
manažery
Výběr témat pro workshopy 
managementem
Stanovení termínů a promotorů témat

Strom problémů, diagram 
konfl iktu, audity, AAR, 
týmové schůzky, matice 
priorit

Naplánování workshopu 
musí zajistit minimálně 
dva týdny na přípravu pro 
promotora a moderátora

2.  Příprava 
workshopu

Shromáždit základní údaje o plýtvání, 
poruchách, nekvalitě a jiných problé-
mech v procesu
Seznámit se se současným stavem 
a popsat ho
Stanovit složení týmu
Informovat členy týmu o konání 
workshopu
Organizačně zajistit workshop
Projednání termínů a cílů se sponzo-
rem – zadavatelem řešení

Procesní mapa, mapa 
toku hodnoty, statistiky 
z výroby, formuláře, 
snímky procesů, audity

Žádný workshop by 
se neměl konat bez 
důkladné přípravy a bez 
potřebných údajů a faktů 
o procesu

3. Úvod workshopu

Uvítání a vzájemné představení 
Úvod do metodiky workshopu
Představení cílů podniku, organizační 
jednotky
Představení témat a cílů workshopu
Dohodnutí pravidel práce workshopo-
vého týmu

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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4.  Pochopení 
situace

Pozorování procesu
Pochopení a zaznamenání průběhu 
procesu
Společné porozumění procesu a zachy-
cení plýtvání a abnormalit

Video, mapa toku hod-
not, snímky procesu, 
fotografi e, karty plýtvání 
a abnormalit

Pozorování procesu a sběr 
dat dělat přímo v provozu

5.  Analýza 
současného 
stavu

Analýza skutečného stavu průběhu 
procesu – čísla, fakta, souvislosti, 
zachycení příčin a vlivů
Měření, dokumentování a vizualizace 
klíčových veličin procesu
Zachycení parametrů procesů a jejich 
logického průběhu

Sipoc diagram, IPO dia-
gram, mapa toku hodnot, 
strom problémů, Paretova 
analýza

Jednoznačné a doložitel-
né data a záznamy 
o procesu

6. Analýza plýtvání

Analýza plýtvání a abnormalit a jejich 
skutečných příčin
Brainstorming – Co? Proč? Jaké jsou 
příčiny?

Ishikawův diagram, mati-
ce příčina – následek, 
brainstorming

Přímo na pracovišti, 
následně brainstorming 
plýtvání

7.  Návrhy na 
zlepšení

Brainstorming návrhů na zlepšení
Zpracování a výběr nápadů

Brainstorming, afi nitní 
diagram, matice priorit

Je důležité dodržovat 
pravidla brainstormingu

8.  Vypracování 
návrhů řešení

Zpracování návrhů řešení
Vyhodnocení a výběr řešení

Relační diagram, morfo-
logická tabulka, hodnoce-
ní variant 

Zvažovat realizovatelnost, 
přínosy, náklady, čas

9.  Seznam 
opatření – akční 
plán

Zpracování akčního plánu
Defi nování zodpovědnosti, úloh 
a termínů

Akční plány, A3 reporty, 
síťový graf

Akční plán vizualizovat 
a pravidelně kontrolovat

10.  Realizace 
akčního plánu

Realizace jednoduchých úloh v průběhu 
workshopu
Ostatní úlohy důsledně realizovat podle 
akčního plánu

Procesní standardy
„Zlepšování“ bez realizace 
je plýtvání

11.  Prezentace 
výsledků

Prezentace výsledků a postupu
Zpětná vazba a hodnocení práce týmu
Vyhodnocení – co se povedlo a co se 
nepovedlo

Vyhodnocení akce (AAR)
Pochvala a ocenění týmu 
ze strany managementu

12.  Sledování 
fungování 
opatření 
v provozu 

Sledování fungování opatření v provo-
zu – parťák, procesní manažer
Audity a kontrolní setkání na vyhod-
nocení fungování řešení a případné 
korekce

Audity, denní provozní 
management

Toto je často nejslabší 
článek, který může 
znehodnotit celé řešení 
workshopu

Tabulka 3.3 Postup řešení problému workshopem

Některé dovednosti moderátora workshopu
Neutralita – nezasahování do obsahu – moderátor sleduje pouze proces, nepředkládá 
své návrhy k obsahu
Pozitivní přístup – hledání řešení na principu výhra-výhra
Navrhování procesu – navrhování postupů řešení a výběr metod
Trvání na odsouhlasených pravidlech – dodržování časových limitů, udržování týmové 
dynamiky a řešení defi novaného tématu

r

r

r
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Navození pocitu zodpovědnosti každého za činnost týmu – nepřebírání zodpověd-
nosti za tým
Neutrální sumarizace – zopakování jinými slovy toho, co bylo řečeno

Záznam z operativní schůzky procesního týmu

Datum schůzky: Číslo záznamu: Zaznamenal:
Za kompletní zpracování a řešení 
tohoto záznamu odpovídá:

Termín kompletního zpracování 
záznamu:

Termín začátku řešení: 

Termín ukončení řešení:
Problém (popis problému, co je problém): Následek (co je následkem problému – fi nanční ztráty):

Příčina problému: Řešení:

Obrázek 3.25 Záznam setkání procesního týmu – defi nování problémů pro řešení workshopy

r

r
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Obrázek 3.26 Pozorovací list procesu / výrobní linky 

Obrázek 3.27 A3 report pro workshop nebo projekt



72

Příklad
Firma vyrábí řídicí systémy a komponenty do automobilů. Sortiment se rozšiřuje, zákazníci mají 
neustále vyšší požadavky na pružnost výroby, rychlost dodávky a snižování nákladů. V minulos-
ti byla do podniku nakupována komplexní výrobní zařízení, která byla rozmístěna na různých 
místech v podniku. Výsledkem byly složité toky materiálu, vysoké zásoby ve výrobě a dlouhé 
průběžné časy.

Podnik se rozhodl pro sérii workshopů s cílem vytvořit pružné výrobní buňky, které by snížily 
požadavky na plochu, ale hlavně zlepšily produktivitu a pružnost výroby.

Obrázek 3.28 Původní rozmístění strojů a celková výrobní plocha

Obrázek 3.29 Původní materiálový tok

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Obrázek 3.30 Mapa toku hodnot v rámci současného stavu

Postup workshopů

Postup řešení Čas Metody

1.  Úvodní workshop, defi nování cílů, analýza sou-
časného stavu

8 hod.
Snímkování, diagram materiálového toku, mapová-
ní toku hodnot

2.  Defi nování budoucího stavu, stanovení časů, 
taktování a vyvážení linky

8 hod.
Taktovací tabulka, mapování toku hodnot, analýza 
a měření práce

3.  Návrhy a posouzení variant layoutu, obsazení 
linky, plochy, obsazení pracovníky

8 hod.
Papírové makety, „kartonová“ simulace, analýza 
variant 

4. Příprava akčních plánů 8 hod. A3 report, harmonogram

5.  Realizace návrhů, standardizace pracovišť, testo-
vání a dolaďování řešení

8 hod.
Standardizace práce, ergonomické metody, níz-
konákladová automatizace

6. Sledování linky v provozu, zlepšování 6 týdnů Dílenský management, audity, snímkování

7. Zhodnocení a prezentace výsledků

Tabulka 3.4 Postup řešení
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Obrázek 3.31 Taktování a vyvažování linky

Obrázek 3.32 Návrhy budoucího řešení

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Obrázek 3.33 Finální řešení výrobní buňky

Tabulka 3.5 Vyhodnocení řešení (zdroj: M. Marek, CPI)
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Podobné workshopy na dalších pěti linkách přinesly úspory uvedené v tabulce 3.6.

Průměrné zlepšení po vytvoření 
buňky

Zlepšení zapojením kaizen 
krůžků a metod nízkonákladové 

automatizace (LCA)
Pracnost na výrobku (min.) - 20 % - 30 %

Plocha (m2) - 30 % - 30 %

Rozpracovaná výroba (ks) - 60 % - 80 %

Průběžná doba výroby (min) - 60 % - 80 %

Tabulka 3.6 Dosažená zlepšení na dalších linkách (zdroj: M. Marek, CPI)

3.2.4. Kaskádové workshopy
Kaskádové workshopy představují akční formu řešení problémů, protože jednotlivé workshopy 
probíhají obvykle bezprostředně za sebou. V klasických sériových workshopech je mezi jed-
notlivými setkáními týmu přestávka jeden až tři týdny. Během této přestávky řeší členové týmu 
domácí úlohy, připravují analýzy, realizují zadané úkoly.

Kaskádové workshopy probíhají většinou od pondělí do pátku. V předchozích letech byly úspěš-
ně vyzkoušeny například ve společnostech Škoda Auto, Nemak Rautenbach či Continental 
Matador. Některé týdenní workshopy přinesly výsledky, které dosahovaly čtyř až šesti milio-
nů Kč. Ve společnosti Continental Matador se tímto způsobem řešil problém náhlého vzniku 
vysoké nekvality výroby (důsledek velkých změn v technologii, materiálech, organizaci práce, 
nových typech výrobků aj.). Vzhledem k problematice kvality, kde bylo třeba vykonat poměrně 
velký počet pozorování, experimentů a zkoušek, probíhaly workshopy v pěti týdnech. Důležité 
však bylo, že workshopový tým intenzivně pracoval na svěřeném problému po celou tuto dobu. 
Dosažené výsledky byly ohromující: snížení procenta interních chyb o 70 % v průběhu pěti 
týdnů. 

Typický rozvrh práce v týdenním kaskádovém workshopu je v tabulce 3.7. Obsah jednotlivých 
bloků odpovídá problematice, která se řeší. Při kaskádových workshopech zaměřených na kvali-
tu jsme používali postup vycházející z metodiky six sigma:

První týden – defi nování a ohraničení problému, výběr procesů a výrobků, defi nování 
cílů
Druhý týden – měření procesů a jejich parametrů
Třetí týden – analýza příčin, sledování korelací mezi vstupními a výstupními veličinami 
procesů
Čtvrtý týden – hledání a testování řešení, implementace
Pátý týden – realizace, standardizace, vyhodnocení
Šestý a další tři týdny – sledování a další zlepšování procesu

r

r

r

r

r

r

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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 Pondělí  Úterý  Středa  Čtvrtek  Pátek
Přivítání a otevření 
(6:00)
•  Představení účastní-

ků WS
•  Prezentace cílů WS
•  Úvodní prezentace 

- 7 druhů plýtvání
•  Rozdělení do skupin 

a určení mluvčích 
skupiny

Analýza plýtvání
•  Sledování jednotli-

vých procesů a pra-
covníků v procesu

Přestávka na oběd
•  Zmapování sou-

časného stavu, 
vyhotovení diagramů 
vytíženosti a plýtvání 

•  Identifi kace plýtvání
 
Vyhodnocení dne 
(13:30)

Zpětný pohled na 
1.den (6:00)
•  Prezentace současné-

ho stavu
•  Standardizované 

pracovní místo
Brainstorming 
plýtvání
•  Podrobná dekom-

pozice procesu (lidi, 
materiál, pohyb, 
komunikace,...) 

•  Odhalení příčin 
plýtvání

Přestávka na oběd

Prezentace 
mezivýsledků

Brainstorming řešení
•  Volba vhodných 

metod a cílů
•  Vypracování oka-

mžitých opatření
Vyhodnocení dne 
(13:30) 

Zpětný pohled na 
2.den (6:00)
Nasazení okamžitých 
opatření
•  Pochopení klíčových 

problémů a stanove-
ní priorit

Prezentace 
mezivýsledků

Přestávka na oběd
 
•  Nasazování oka-

mžitých opatření
•  Simulace zlepšení 

„Just do it“
•  Defi nování dalších 

opatření a cílů

Prezentace ověřených 
opatření (13:30)

Zpětný pohled na 
3.den (6:00)
Standardizace a vizua-
lizace nového stavu
•  Sestavit nové 

postupy
•  Verifi kovat zlepšeni
•  Odhalit další mož-

nosti zlepšení
Zhotovení katalogu 
opatření 
•  Stanovení odpo-

vědnosti za realizaci 
opatření do 30 dní, 
120 dní, nové 
projekty

Přestávka na oběd 
Prezentace průběž-
ných výsledků
•  Pokračovaní realizace
•  Souběžná příprava 

závěrečné prezentace
 Vyhodnocení dne 
(13:30)

Zpětný pohled na 
4.den (6:00)
Dokumentace WS
•  Příprava závěrečné 

prezentace
• Ukončeni realizace 
opatření

Závěrečná prezentace 
(13:00)

Tabulka 3.7 Příklad rozvrhu při kaskádových workshopech

Obrázek 3.34 Příprava moderátorů na spuštění kaskádového workshopu
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Několik doporučení pro kaskádové workshopy:
Důležité je správně vybírat procesy a problémy, které bude tým řešit. Na kaskádové 
workshopy není vhodné vybírat složitá a komplexní témata, ale problémy, které jsou pří-
mo v dílně, v procesu, a je možné je vyřešit v průběhu několika dní.
Workshopový tým je heterogenní, jsou v něm lidé z rozličných oddělení podniku (výro-
ba, kvalita, logistika, průmyslové inženýrství, údržba, příprava výroby apod.).
Workshop musí být správně připraven – technické podklady, statistiky, cíle workshopu, 
pomůcky, možnost pozorovat proces.
Důležití jsou kvalitní moderátoři, ale i odborníci, kteří umí správně používat potřebné 
metody – snímkování, mapy toku hodnot, rychlé přetypování, měření času, standardi-
zace procesu aj.
Kaskádové workshopy ve výrobě často prokáží, že mnohá plýtvání ve výrobních proce-
sech mají svoje příčiny v administrativě, logistice nebo v předvýrobních etapách (vývoj, 
konstrukce, technologie, projektování). Po prvních workshopech ve výrobě je proto 
dobré spustit také série workshopů v dalších útvarech a využít v nich podněty nasbírané 
z výroby.
Kaskádové workshopy jsou dobré na vtažení lidí do zlepšování, na prosazení rychlých 
a viditelných změn v krátkém čase, na prolomení nedůvěry a odporu vůči změnám. Není 
to však všelék na řešení veškerých problémů v podniku.
Určitou nevýhodou kaskádových workshopů se může jevit vyčlenění skupin 10 až 12 
lidí na několik dní z jejich běžné práce. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že 
několikadenní koncentrace takové skupiny odborníků na jeden problém či jeden proces 
přináší překvapivé výsledky v krátké době.
Kaskádové workshopy propojují hledání řešení s konkrétní akcí. Toto je problém mnoha 
projektů zlepšování, kde lidé sedí na setkáních projektových týmů, hledají řešení, ale 
řešení zůstávají často jen na papíře a v powerpointových prezentacích. Účast lidí na tako-
vých workshopech bývá velmi motivující.
Při kaskádových workshopech je třeba si uvědomit, že stejně tak důležité, jako je výsle-
dek tohoto procesu, je důležitý i samotný proces hledání řešení a zlepšování – zlepšují se 
v něm lidé, kteří se workshopů účastní, učí se a získávají nové znalosti. Znalosti se nedají 
získat v učebně promítáním obrázků, ale jen v konkrétní akci. Nezapomeňme tedy, že 
kaskádové workshopy mohou být tou nejlepší „univerzitou“ pro naše spolupracovníky.
Při organizaci kaskádových workshopů je důležité správné naladění lidí a jejich motivace. 
Workshopy by měly řešit problémy, které pracovníkům v každodenním životě způsobují 
těžkosti a oni sami mají zájem na jejich odstranění. Pokud je cílem workshopu hledat 
rezervy v počtu pracovníků (vícestrojová obsluha, redukce časových norem, vyvážení 
procesu), je potřeba defi novat, jaké bude další využití „ušetřených“ pracovníků v pod-
niku atd. Je dobré, vysvětlí-li se v úvodu workshopu pracovníkům jeho smysl a cíl, jest-
liže chápou jeho důležitost pro podnik i pro sebe. Společnost Škoda Auto připravila na 
úvod kaskádových workshopů pro účastníky prezentaci a fi lm, kde jsou ukázány rezervy 
v produktivitě vůči konkurenčním fi rmám (počet hodin na výrobu jednoho automo-
bilu), a některé inspirativní příklady různých forem plýtvání v procesech a inteligentní 
řešení vedoucích k jejich eliminaci.

r
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Obrázek 3.35 Workshopy jsou nejlepší školou pro naše spolupracovníky

3.3. Projektové zlepšování
Projektové zlepšování je nejsložitější a časově nejnáročnější formou zlepšování, kde je na místě 
podotknout, že se zlepšování procesů prolíná s jejich inovacemi. Často dostáváme otázku, kdy 
řešit problém projektem. Odpověď je jednoduchá – když problém neumíme řešit jiným, jedno-
dušším způsobem.

Rozeberme si však tuto otázku podrobněji:
Projektem řešíme obvykle problémy, jejichž řešení neznáme a hledáme je v průběhu 
projektu.
Projektem řešíme problémy, které jsou komplexní, jejich řešení si vyžaduje pozornost 
vrcholového managementu, při řešení je potřeba dělat poměrně složité analýzy, experi-
menty, používají se sofi stikované metody řešení – statistické nástroje, plánování experi-
mentů, testování hypotéz, simulaci apod.
Na projekt potřebujeme delší dobu. Typický projekt trvá šest měsíců, minimální čas 
na projekt jsou tři měsíce a jako maximální čas na řešení projektu doporučujeme 12 
měsíců.
Při projektovém zlepšování procesů se využívají projektové týmy, metody projektového 
managementu a často i metodika řešení problémů DMAIC, která byla vyvinuta při řeše-
ní problémů postupem six sigma (tabulka 3.8).

r

r

r

r
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Krok Popis Metody

1. Defi nování problému a klíčových 
procesů (Defi ne)

Defi nování problému a cílů řešení
CTQ, VOC, SIPOC, matice vztahů, PF diagram, 
afi nitní diagram, stromový diagram

2. Měření (Measure) Měření procesu a jeho okolí

IPO diagram, KNE, QFD, FTA, FMEA, CE 
diagram, procesní mapy, Paretova analýza, 
matice příčiny a účinku, diagram příležitostí, 
brainstorming, 5x proč

3. Analýzy (Analyse)
Analýzy příčin a vlivů na výstupy 
procesu

7/7 nástrojů kvality, analýza způsobilosti 
procesu, průběhový diagram, hodnocení 
stability procesu, statistické nástroje, DoE, 
hodiny příležitostí, 5W2H

4. Hledání řešení (Improve)
Vytvoření nového řešení a jeho 
testování

DoE, nástroje statistické analýzy, korelace 
a regrese, MSA, metoda N/3, poka yoke, 
brainstorming, diagram příčiny a následku, 
metoda součtu pořadí, 5W2H

5. Implementace, standardizace 
a řízení (Control)

Implementace řešení a opatření na 
jeho stabilizaci

Standardizace procesů, audity, kontrolní 
postupy, záchranná brzda a eskalační proce-
dury, monitorování procesu

Tabulka 3.8 Postup řešení problému DMAIC

Používání projektového managementu nám pomáhá hlavně v následujících oblastech:
Projektem řešíme nové věci, komplexní problémy, jejichž řešení je neznámé nebo velmi 
složité, a proto je potřeba mít systematický postup a koordinaci jednotlivých činností 
v jeho průběhu.
Jen systematickým a řízeným způsobem je možné dosáhnout cíle při limitovaných 
zdrojích.
Správný projektový management zabezpečuje učení se a rozvoj znalostí v podniku.
Projektový management umožňuje soustředit se na priority, sledovat výkon, překonávat 
překážky a rizika, pružně reagovat na změny.
Projektový management přispívá ke spolupráci a lepší komunikaci ve fi rmě.

Při organizaci projektů v podniku se často vyskytují tyto mýty a chyby:
Čas se dá řídit. To není pravda, ještě žádný člověk nedokázal zastavit či zpomalit čas. Dají 
se řídit jen naše aktivity v tomto čase.
Čím víc projektů spustíme v daném čase, tím víc problémů vyřešíme. Základní chyba, 
kterou opakují mnozí manažeři. Většinou platí opak – čím méně projektů nastartujeme 
v daném čase, tím víc toho dosáhneme. 
Nejlepším způsobem řešení problémů jsou projekty. Nejlepším řešením je okamžité 
odstranění problému nebo rychlý workshop. Projektem řešíme jen složité problémy, kte-
ré neumíme řešit jinak a které si vyžadují pozornost managementu.
Projektový manažer je plně zodpovědný za defi nování, organizaci, plánování, říze-
ní a výsledky projektu. Projektový manažer vyžaduje podporu člena managementu 
– sponzora (garanta) – a v podniku musí být vytvořena fungující projektová organizace.

r
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Projekty je třeba přiřazovat nejschopnějším lidem. Na projekty je třeba lidem vyčlenit 
kapacitu a ty nejschopnější je nutné chránit před přetěžováním. Nejschopnější lidi v pod-
niku mají velkou část práce věnovat tomu, aby se jejich schopnostem přiblížili i druzí 
– mají učit, koučovat, mentorovat a ne poletovat mezi projektovými týmy.

Typický průběh projektového zlepšování je zobrazen v tabulce 3.9.

Fáze Činnosti Čas

Sběr témat 
projektů

– Strategie, audity, analýzy, problémy v procesech a se zákazníky, workshopy, statis-
tiky, parametry výkonnosti, benchmarking

Průběžně

Výběr projektů

– Vrcholový management vybírá celopodnikové projekty, střední management 
lokální projekty
– Při výběru se zohledňuje hlavně vliv projektu na spokojenost zákazníků, strategii 
podniku a jeho produkční a inovační schopnost (příklad kritérií pro výběr projektů ve 
společnosti Bonatrans je v tabulce 3.10.)
– Při výběru se zohledňuje řešitelská kapacita i skutečnost, zda není možné problém 
řešit například workshopy

1–2krát do roka

Příprava projektů
– Sponzoři (obvykle členové managementu) defi nují očekávání a cíle projektů, 
projektoví manažeři připraví hrubý rámec projektu a sestaví projektové týmy

1–2 týdny

Start projektů

– Sponzoři představí projektovým týmům projekty, jejich význam pro podnik, 
čekávání a cíle
– Projektové týmy mají možnost vyjasnit si některé sporné body, překážky, okrajové 
podmínky, organizační pravidla aj.

1 den, kick off 

Defi nování
– Defi nuje se problém a projekt z hlediska ohraničení (proces, produkty), cílů, časo-
vého harmonogramu, podmínek, rizik a dalších faktorů, v případě potřeby probíhají 
školení členů projektového týmu

1 měsíc

Měření
– Probíhá měření procesů, sestavení procesních diagramů, defi nování a měření 
klíčových veličin na vstupech a výstupech a korelací mezi nimi

1 měsíc

Analýzy
– Podrobně se analyzují klíčové problémy a vztahy mezi nimi, hledají se příčiny 
problémů a jejich priority, vybírají se problémy, jejichž řešení bude mít rozhodující 
vliv na dosažení cílů projektu

1 měsíc

Zlepšování
– Hledají a vybírají se řešení, probíhají testy, experimenty, zkoušky, analýzy, některá 
řešení se implementují do procesu

1 měsíc

Realizace, řízení, 
standardizace

– Realizace úspěšných řešení v procesu, standardizace a zavedení řídicích prvků, aby 
řešení v procesu stabilně fungovalo

1 měsíc

Monitorování
– Monitorování procesů, korekce, zlepšování, denní management zaměřený na 
kontrolu dodržování dohodnutých pravidel a případné úpravy standardů a kontrol-
ních mechanismů

4–8 týdnů

Vyhodnocení 
výsledků projek-
tu a prezentace

– Monitorování procesů, korekce, zlepšování, denní management zaměřený na 
kontrolu dodržování dohodnutých pravidel a případné úpravy standardů a kontrol-
ních mechanismů

1 týden

Tabulka 3.9 Průběh projektu

r
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Č. Kritérium pro realizaci projektu Ano/Ne
1. Má řešené téma vazbu na strategii fi rmy?  

2. Vyžaduje řešení napříč procesy?  

3. Bude výsledkem skokové zlepšení procesu?  

4. Jedná se o jednorázovou, časově ohraničenou aktivitu?  

5. Bude výstupem nový produkt nebo zákazník?  

6. Jedná se o závazek vyplývající z legislativy?  

7. Realizace vyplývající z manažerského rozhodnutí?  

 Součet kladných odpovědí :  

Č. Kritérium pro realizaci projektu Hodnota Kritérium
8. Předpokládaná doba realizace  min. 6 měsíců

9. Ziskovost projektu  min. 0%

10. Zvýšení podílu na trhu  min. 5%

11. Zvýšení kapacit  min. 5%

12. Úspora nákladů  min. 5%

13. Investice nebo údržba  min. 20 mil.Kč

Tabulka 3.10 Příklad – kritéria výběru projektů ve společnosti Bonatrans

Při defi nování projektu řešíme tato zadání:
– důvody projektu
– projektový tým
– cíle
– rozsah projektu
– vstupy, výstupy
– přínosy
– rizika
– milníky a harmonogram

Tyto informace se zapisují do projektového listu (obr. 3.36).
Defi nování projektu je dobré začít pohledem zpět a ptát se:

1. Jak bylo naplánováno řešení podobného problému v minulosti?
2. Jak to ve skutečnosti probíhalo a jaký byl výsledek?
3. Jak vznikly odchylky od plánu, v čem byly jejich příčiny?
4. Jaké z toho plyne ponaučení?
5. Co musíme v novém plánu udělat jinak / lépe?

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Na prvním setkání projektového týmu je vhodné defi novat okrajové podmínky a pravidla práce 
týmu.
Důležité otázky k okrajovým podmínkám jsou:

1. Máme dostatečnou podporu sponzora?
2. Máme vytvořené podmínky pro rychlou komunikaci se sponzorem?
3. Máme dostatečné nástroje k zajištění disciplíny v práci týmu? Docházka, plnění 

úkolů aj.
4. Máme nástroje pro motivaci členů týmu?
5. Máme dostatečné znalosti pro zvládnutí projektu? Pokud ne, v čem potřebujeme pomoc? 

Školení, konzultace, koučink apod.
6. Máme na projekt dostatek času? Pokud ne, jaké je naše řešení? Redukce pracovního 

vytížení, posílení týmu, redukce projektu atd.
7. Máme zdroje na práci týmu? Místnost, pomůcky aj.

Některá pravidla si týmy formulují do „desatera“ – například:
1. Hlavním posláním týmu je vyřešit zadaný projekt.
2. Čas vyhrazený týmu patří… (NENÍ DOPLNĚNO AUTOREM!)
3. Každý člen týmu je zodpovědný za práci týmu.
4. Neslibujme, co nemůžeme splnit.
5. Soustřeďme se vždy jen na jeden problém.
6. Neuspokojujme se hned s prvním řešením.
7. Umíme poslouchat a přijímat názory jiných.
8. Členové týmu jsou při práci v týmu rovnocenní.
9. Rozhodnutí většiny týmu je závazné pro všechny členy týmu.
10. Vyžadujme disciplínu od sebe i svého okolí, chovejme se navzájem slušně a férově.
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Obrázek 3.36 Projektový list – 1. strana

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Obrázek 3.37 Projektový list – 2. strana
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Název sekce

Obrázek 3.38 Harmonogram projektu

Obrázek 3.39 Zápis ze setkání projektového týmu

Projektové zlepšování vyžaduje poměrně náročnou přípravu spojenou se zavedením projekto-
vé organizace a řízení, ale hlavně s vyškolením sponzorů, projektových manažerů, specialistů 
a členů týmu.
Při správném výběru tří až čtyř projektů na rok se tato prvotní investice obvykle vrátí do zhruba 
šesti měsíců.

Uveďme si nyní několik příkladů projektů v našich podnicích.
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Podnik Projekt Popis projektu Přínosy

Sauer Danfoss Snižování nákladů 
na výrobek

Cíl: Snížit výrobní náklady na převodovku o 8 %
–  Výběr nejdražších materiálů a komponent 

(změny materiálů, komponent, dodavatelů)
–  Výběr nejdražších výrobních operací a redukce 

jejich ceny (normy, sazby, plýtvání)
– Redukce nákladů v montáži
–  Redukce nákladů v předvýrobních etapách: 

úpravy konstrukce a technologie s cílem snížit 
náklady

211 tis. eur v prvním roce
156 tis. eur ve druhém roce

Matador Púchov Snižování nákladů 
na odpad

– Analýza statistik odpadů
– Analýza procesů
– Procesní diagram
– SIPOC, IPA, KNE
– Matice příčin a následků
– Analýza příčin
– Brainstorming řešení
– Implementace a standardizace

780 tis. eur / 4 projekty 
v roce

Knauf Insulation Snížení nákladů 
na logistiku

–  Analýza konstrukce palet, manipulace s nimi 
a jejich oběhu

– Rozbor ztrát a jejich příčin
–  Konstrukční změny palet a optimalizace 

manipulačních procesů
– Zavedení a vyhodnocení opatření

273 tis. eur

Nemak Eliminace vadných 
kusů ve výrobě 
odlitků a zvýšení 
produktivity 
úzkých míst

–  Defi nování produktů, procesů a klíčových chyb
– Analýza procesů, SIPOC, IPO, KNE
– Návrhy a experimenty
– Implementace opatření
– Monitorování

930 tis. eur / 4 projekty

Tabulka 3.11 Příklady projektů

Obrázek 3.40 Prezentace úspěšných projektů ve společnosti Sauer Danfoss
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Příklad
Firma vyrábějící svítidla má široký sortiment výrobků, které způsobují nepřehlednou výrobu, 
problémy s plněním termínů a nízkou produktivitu. Cílem projektu bylo vytvořit nový koncept 
výroby pro různé výrobkové skupiny a zvýšit pružnost a produktivitu výroby.

Prostup projektu Čas Metody

1. Defi nování cílů a postupu projektu 2 týdny Příprava projektu, projektový list

2.  Analýza portfolia výrobků ve vztahu k montáž-
ním linkám

2 týdny Analýza prodeje, PQ analýza, analýza montážních 
postupů a kusovníků, ekonomické modely

3.  Analýza současné výkonnosti montážní linky 
– snímkování

3 týdny Snímkování, analýzy toku materiálu, časové 
analýzy, mapování toku hodnot

4.  Návrh konceptu, principů nových montážních 
linek

6 týdnů Defi nování časových norem, taktování a vyvažová-
ní linky, návrh layoutu linky

5.  Detailní projektování pilotní montážní linky 
(výroba – logistika)

8 týdnů Detailní návrhy pracovišť a ergonomie, přísun 
a uložení materiálu, logistika a řízení

6.  Implementace projektu pilotní montážní linky 
a vyhodnocení

8 týdnů Kartonová simulace, korekce, konstrukce a výroba 
stolů a zásobníků, sestavení a odzkoušení linky

7. Rozšíření na ostatní montážní linky 12 týdnů Vytvoření dalších linek v podobném konceptu, 
dořešení logistiky navážení materiálu a plánování 
a řízení výroby

Obrázek 3.41 Analýza současného stavu – vysoká rozpracovanost a nestandardní… (NENÍ DOPLNĚNO AUTOREM)

Analýza současného stavu ukázala následující problémy:
– Neznáme normy spotřeby práce jednotlivých operací
– Není možné porovnání s plánovaným výkonem a sledování produktivity linky
– Nejasné využití (produktivita) lidí – rozdíly ve výkonech
– Absence norem spotřeby práce ovlivňuje přesnost procesů kalkulací, plánování 

a odměňování
– Chybějící standardizace zabraňuje systematickému procesu zlepšování

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Cíle projektu:
1. Zvýšení fl exibility s možností změny výrobního výkonu od 40 do 500 kusů
2. Zlepšení kvality tím, že bude problém okamžitě v procesu zachycen a řešen
3. Schopnost rychlejší reakce a vyšší spolehlivost dodávek zkrácením průběžné doby na 

minuty
4. Redukce manipulačních činností, eliminace překládání prázdných kartonů a chůze 

pracovníka
5. Efektivnější plánování a řízení výroby
6. Jednodušší a efektivnější oceňování a sledování nákladů
7. Jednodušší analýza a měření práce, normování a porovnávání výkonu

Postup:
1. Analýza výrobního množství
2. Defi nování druhů montáže
 – jednoúčelová montážní linka
 – montážní buňka pro produktové skupiny
 – izolované montážní stoly
3. Defi nování taktu montážních linek
4. Koncept uspořádání montážních linek
5. Analýza montážních postupů
6. Stanovení pracnosti montáže a vyvažování linek
7. Detailní projektování montážních linek
8. Přísun dílů na montážní linky / Logistika montáže
9. Standardizace a zabezpečení kvality
10. Vizualizace, reporting
11. Zlepšování
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Obrázek 3.42 PQ analýza, analýza montážních postupů a výběr skupiny výrobků do buňky

Obrázek 3.43 Původní uspořádání procesů

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Obrázek 3.44 Nové uspořádání v buňce

Obrázek 3.45 Nový koncept celého výrobního systému
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Obrázek 3.46 Nové pracovní standardy

Obrázek 3.47 Nové konstrukce pracovišť

3.  Přehled přístupů ke zlepšování procesů
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Obrázek 3.48 Nové uspořádání pracovišť a vizualizace

Parametr Před změnou Po změně

Produktivita ks/hod. 4,11 8,33

Výrobní plocha m2 130 36

Průběžná doba výroby (min.) 575 15

Zásoby (ks) 523 20

Tabulka 3.12 Měřitelné výsledky projektu





95

K A I Z E N

4. PŘÍKLADY ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ

4.1.  Výměna papírenských mateřských kotoučů 
(MURO)

Popis stavu před: Pro výměnu MURO kotoučů neexistoval žádný standard, výměna se vyko-
návala náhodně s množstvím plýtvání (zbytečné chyby, chození pro materiál, nesynchronní 
činnosti, nevypomáhání si při seřazování). Pracovníci byli přesvědčeni, že se výměna nedá 
vykonávat rychleji, s menším úsilím. Výměna trvala před optimalizací v průměru 15 minut 43 
sekund (podle vícenásobného snímkování, které potvrdilo i dlouhodobé sledování časů výměn). 
V průběhu směny se vykonávalo v průměru šest výměn kotoučů, z čehož plynula ztráta na jednu 
směnu v průměru víc než 94 minut, což představuje téměř 20 % času směny a využití linky.

Obrázek 4.1 Špagetový diagram dokumentující zbytečné pohyby před optimalizací výměny kotoučů

Řešení: Optimalizace postupu výměny kotoučů byla vykonána posloupností DMAIC. Na zlep-
šení se podílel tým ve složení:

Obsluha linky
Management výrobního útvaru
Údržba

Stav po – stanovení cílů:
Zlepšit využití linky o 10 %
Zrychlení výměny kotoučů o 40 %
Zlepšení organizace práce při výměně kotoučů

r

r

r

r

r

r
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Postup řešení:
DEFINUJ:  Defi nování týmu, cílů projektu, identifi kace hlavního problému
MĚŘ:  Vyhotovení videozáznamu výměny mateřských kotoučů na lince
ANALYZUJ:   Analýza činností – rozdělení externích a interních činností za účasti členů 

projektového týmu
ZLEPŠUJ:   Návrh opatření pro eliminaci interních a externích činností, odzkoušení 

nového postupu na pilotním zařízení
ŘIĎ:    Trénink pracovníků, generování návrhů na zkrácení času ještě během trénin-

ku, standardizace postupu

Obrázek 4.2 Vizualizace postupu a normativů pro výměnu MURO kotoučů ve stroji a jejich příprava před výměnou

Přínosy:
Zlepšení časového využití linky: 12,5 %
Průměrné zkrácení doby jedné výměny: 10 min. – 65 %
Úspora času na jednu změnu: 60 min.

Obrázek 4.3 Porovnání časů dosažených při snímkování, návrhu workshopu a tréninku

r

r

r

4. Příklady zlepšování procesů
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Poučení: Pro úspěšné dosažení cílů je velmi důležité vysvětlit pracovníkům postup a cíle, jichž 
chceme dosáhnout. Nejpřesvědčivějším argumentem je zapojení pracovníků do workshopu pro 
hledání opatření na zlepšení a tréninku, kde si sami ověří, že rychlou výměnu kotoučů dokáží 
realizovat, a to bez zvýšené námahy a zbytečných stresů.

4.2.  Seřizování linky HOMAG v dřevařském 
průmyslu

Popis stavu před: Linka HOMAG byla ve výrobním procesu jedním z úzkých míst. Poukazo-
valo na to sledování celkové efektivity zařízení, zkušenosti výrobních pracovníků a mapa toku 
hodnot (Value Stream Mapping). Hlavními příčinami ztrát byly poruchy na lince a stejně tak 
dlouhé seřizování celé linky, které trvalo v průměru 30 minut. Na lince se seřizovaly dva stroje 
na opracování a lepení hran, dva vrtací stroje a odkládací zařízení. Linku HOMAG seřizovalo 
pět pracovníků.

Řešení: K řešení jsme využili metodiku SMED (Single Minute Exchange of Die). Tuto metodi-
ku, která slouží pro zkracování seřizovacích činností na strojích a zařízeních rozpracovali pro 
zkracování činností při složitém seřizování – je to seřizování vícero strojů či zařízení několika 
pracovníky. Problém při takovém seřizování je často ve spolupráci mezi jednotlivými pracov-
níky. Pro stanovení časových normativů jsme použili systém předem defi novaných časů, které 
jsme získali snímkováním při nejsložitějším seřizování, a pomocí něhož je možné v budoucnu 
odvodit normativy a postupy pro jednodušší seřízení.

Na zlepšení se podílel tým ve složení:
Obsluha linky
Management výrobního útvaru
Údržba
Konzultant

Stav po – stanovení cílů:
Zkrácení doby seřizování na vybrané lince HOMAG o 20 až 30 %
Standardizace postupu seřizování na vybrané formátovací lince HOMAG
Naučit pracovníky metodiku SMED

Postup řešení: Řešení vychází z metodiky SMED

r

r

r

r

r

r

r
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Obrázek 4.4 Posloupnost kroků při zkracování seřaďovacích časů

Identifi kace úzkého místa: Je uvedena v popisu. V rámci tohoto kroku jsme sestavili tým pro 
zkrácení seřazení na lince HOMAG, defi novali jsme cíle a vysvětlili si, jak budeme postupovat, 
kdo bude jaký stroj seřizovat.

Obrázek 4.5 Rozmístění pracovníků a jejich přemisťování při seřizování na lince

4. Příklady zlepšování procesů
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Vyhodnocení videosnímku: Snímek byl vyhotoven z nejsložitějšího seřizování. Seřizování 
vykonávalo pět seřizovačů. Před snímkováním jsme udělali přípravu, kde jsme si určili, kdo 
bude co vykonávat a kdo bude koho snímkovat. Seřizování snímkovali dva pracovníci.

Analýza videosnímku: Pro každý stroj jsme vykonali analýzu seřizovacích činností. Nejdelší 
seřizování bylo pro vrtačky. Právě seřízení vrtačky 1 bylo úzké místo seřizování. Trvalo 29 minut 
14 sekund.

Obrázek 4.6 Záznamový formulář pro analýzu SMED

Analýza ukázala potenciál pro okamžité zlepšení v možné eliminaci externích činností (činnos-
tí, které se mají vykonávat za chodu stroje – příprava nářadí, nástrojů, materiálu, následné zby-
tečné pohyby).

Obrázek 4.7 Poměr interních a externích časů u vrtačky 1

Pro vytvoření celkového obrazu seřizování jsme si vytvořili mapu organizace seřizování. V mapě 
je horizontálními sloupci vyjádřen časový průběh na jednotlivých strojích a šipky ukazují přesu-
ny seřizovačů v průběhu seřizování – to znamená kdo, kde a kolik seřizoval. Vrtačku 1 seřizoval 
jen jeden pracovník, ačkoli se jednalo o nejdelší čas. Jiné řešení však vzhledem k velmi malému 
prostoru nebylo. Mapa nám tedy potvrdila dvě věci:

Zkrácení celkového času seřízení můžeme dosáhnout jen zkrácením časů seřízení na 
vrtačkách
Pro seřizování určitých produktů není třeba, aby je vykonávalo pět seřizovačů

r

r
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Obrázek 4.8 Mapa organizace seřizování

Aplikace metody SMED: Tento krok byl „srdcem“ zkracování časů seřízení. Cílem bylo posou-
dit každou činnost z hlediska:

zda je interní či externí
zda přináší hodnotu nebo ne
tzda se dá dělat rychleji a pakliže ano, za jakých podmínek

V průběhu jsme si sestavili katalog opatření a defi novali nový postup. Metodu SMED jsme apli-
kovali pro vrtačky – nakolik byly úzkými místy seřízení.

Katalog úloh

P.č. Opatření Zodpovídá Termín Plnění

2. Připravit tým na budoucí setkání xxx

3. Vypracovat konstrukční návrh seřizovacích vozíků xxx 07.07.08 Splněno

4. Vyhotovení seřizovacích vozíků – 2 ks xxx 07.07.08 Částečně

5. Prověřit příčiny zadrhávání suportů a najít řešení
4.1 Zjistit četnost výskytu
4.2 Analýza příčiny

xxx 07.07.08 Splněno

5.1 4.3 Návrh řešení – prověřit u technika BIESSE možnosti řešení xxx 07.07.08

6. Poslat ukázku seřizovacího vozíku spolu se zápisem xxx 04.07.08 Splněno

Obrázek 4.9 Ukázka části katalogu úloh

r

r

r

4. Příklady zlepšování procesů
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Realizace nápravných opatření a ověření postupu: Realizace opatření musí být vykonána co 
nejrychleji v termínu. Opatření byla realizována i za podpory útvaru údržby. Údržba například 
zhotovila vozíky pro vychystávání nářadí a přípravků – vidlicové a imbusové klíče, šroubováky, 
posuvné měřidlo, připravené vrtací hlavy a vrtáky. Toto opatření odbouralo značnou část zby-
tečného popocházení a pomohlo zkrátit seřizovací časy.

Obrázek 4.10 Návrh vozíku na uložení seřizovacího nářadí a přípravků

Trénink seřizování: V tomto bodě jsme si prověřili realizovatelnost našich návrhů, přijali jsme 
další opatření pro zkrácení časů a poprvé jsme spolu trénovali nový postup. Dalo by se to přirov-
nat k formuli 1. Také tam mají postup promyšlený, ale kolik tréninku to chce, aby každý přesně 
věděl, co má kdy udělat, aby to všechno lidé vykonávali přirozeně a s lehkostí, rychle a bez chyb. 
Při našem tréninku jsme si úkoly rozdělili následovně:

Trenér – připravil a organizoval trénink, mezi jednotlivými seřizovači kontroloval sesyn-
chronizování činností, vyhotovoval videozáznam, zaznamenával celkový čas seřizování
Aktivní seřizovač – vykonával seřizování podle nového postupu
Pasivní seřizovač – pozoroval aktivního seřizovače, snímkoval seřizování, v případě 
odklonu od postupu ho upozornil, zaznamenával náměty na zlepšení
Údržbář – technická pomoc při problémech během tréninku, navrhoval další technická 
zlepšení

r

r

r

r
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Obrázek 4.11 Organizace tréninku seřizování na lince Homag

Standardizace a vizualizace: Bez standardů a jejich viditelného umístění u stroje by byla celá 
snaha o zkrácení časů seřizování neúspěšná. Standardy nám pomáhají k nezvratnosti stavu. 
Hlavní úlohu tu samozřejmě hráli mistři na lince, kteří kontrolovali jejich dodržování. Pro seři-
zování jsme spolu s týmem vypracovali následující standardy:

Předpis pro seřízení stroje
Matice časových normativů seřizování
Mapa organizace seřizování
Vizuální formulář pro zapisování dosažených seřizovacích časů do grafu
Matice zodpovědností za standardy v autonomní údržbě a seřizování

r

r

r

r

r

4. Příklady zlepšování procesů
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Obrázek 4.12 Vizuální předpis pro seřízení stroje
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Obrázek 4.13  Matice časových normativů seřizování – slouží ke zjištění časové normy a při nových produktech si seřizovači 
sestaví časovou normu novou

Obrázek 4.14 Vizuální tabule pro autonomní údržbu a seřizování linky

4. Příklady zlepšování procesů
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Přínosy:
Průměrné zkrácení doby seřizování: o 13 minut – 43 %
Nový – fl exibilní systém vytváření standardizovaných, optimálních postupů seřizování
Mechanismus kontroly dosažených časů s možností analyzování problémů s ohledem na 
další zkracování časů
Aktivní zapojení všech seřizovačů do zkracování doby

Obrázek 4.15  Porovnání navrhovaných časů na workshopu a časů dosažených při tréninku. Celkový čas seřizování se z původ-
ních 29 minut 14 sekund snížil na 16 minut 40 sekund – zkrácení o necelých 13 minut.

Poučení: Seřizování se zpravidla vykonává nejen pro jeden produkt, ale pro více produktů. 
Vzniká tak víc časových normativů. Bylo by velmi zdlouhavé a pracné vytvářet postup pro každé 
seřizování na jednom stroji či lince. Nejefektivnějším způsobem je analýza a vytvoření postupu 
pro nejsložitější seřizování. Postup a normativy pro jednodušší seřizování si sestavíte z popisu 
a časů jednotlivých činností. Snímek seřizování vykonávejte pomocí videokamery. V analýze 
popíšete každou činnost i s časovým trváním.
K realizaci zlepšení bylo potřeba šest osmihodinových setkání týmu.
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4.3.  Zlepšování procesů apretovacích boxů ve 
slévárně

Popis stavu před: Na ruční apretaci (konečná úprava odlitku) po odlévání motorových hlav 
se neplnila norma. Tato pracoviště byla podle zkušeností pracovníků úzkým místem, což nám 
potvrdila i mapa toku hodnot. Nevěděli jsme, kde jsou příčiny. Jsou v pracovním tempu? Ve 
špatné organizaci práce? V neproduktivním postupu samotného apretování? Dalším problé-
mem bylo, že pracovníci se nezapojovali do zlepšování. A toto byla ta pravá příležitost:

zvýšit výkony apretování a odstranit úzké místo
prakticky si ukázat, že zlepšování jde a dokážeme zlepšovat

Řešení: Velmi dobrým přístupem zlepšování na pracovištích a zapojení pracovníků do procesu 
zlepšování je přístup kaskádového workshopu – akčního týdne. Jak už napovídá sám název, 
realizace se odehrává v jednom týdnu. Začátek je v pondělí, v pátek po obědě tým prezentuje 
výsledky před managementem fi rmy.

Na zlepšení se podílel tým ve složení:
Pracovníci z apretovaných pracovišť
Management apretovny
Plánovač
Údržba
Konzultant

Stav po – stanovení cílů:
Navýšení plnění normy ze 75 na 85 kusů za směnu a na pracovníka
Zavedení a standardizace návrhů
Naučit pracovníky základní nástroje zlepšování procesů

Postup řešení: Před realizací akčního týdne jsme vykonali přípravné kroky:
Defi nování úzkého místa – ruční apretování
Defi nování produktu – reprezentanta
Defi nování zlepšovatelského týmu
Zabezpečení všech věcí potřebných pro realizaci – místnost, pomůcky pro moderování, 
pomůcky pro snímkování, identifi kaci plýtvání a vyhodnocení snímků (digitální kame-
ra, fotoaparát, notebook, dataprojektor, červené kartičky, formuláře pro analýzu procesu, 
formuláře pro zápis nápravných opatření), zabezpečení fungování výrobního procesu
Defi nování cílů a očekávání

Postup akčního týdne se řídí podle cyklu DMAIC. Každý den se vykoná jeden krok. Takto jsme 
se řídili při optimalizaci práce v apretovacích boxech.
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Obrázek 4.16 Posloupnost kroků při quick win week

Pondělí – DEFINUJ: S týmem jsme si vysvětlili postup, jejž budeme realizovat po celý týden, 
rozebrali jsme si problém a cíle. S týmem jsme si vysvětlili devět druhů plýtvání:

Nadvýroba
Čekání
Transport
Nadbytečné zásoby
Zbytečné pohyby
Chyby / repasy
Nedostatečná komunikace
Neergonomické pracovní metody
Zbytečné procesy

Na začátku nám pro identifi kaci příležitostí na zlepšení posloužil první, nástřelový brainstor-
ming. Takto jsme si přesněji vytyčili příležitosti plýtvání, které chceme eliminovat. Rozdělili 
jsme si je podle realizace do dvou časových rovin:

témata na zlepšení, která budeme realizovat ihned, v průběhu akčního týdne
témata na zlepšení, která budeme realizovat do 30 dní – složitější technická řešení
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Tento krok nám pomohl přiblížit témata, kterým se budeme věnovat ihned a nebudeme odbíhat 
do jiných oblastí. Témata s třicetidenní realizací si samozřejmě vzali na starost jednotliví členové 
týmu. Dohodli jsme se na přesných termínech realizace a její kontrole.

Obrázek 4.17 Ukázka části zápisu brainstormingu – pomohl nám přiblížit problémy v procesu apretování

Úterý – MĚŘ: Jen tento pohled k řešení nestačí, je třeba se problému věnovat v reálném procesu. 
Pomocí červených kartiček jsme přímo ve výrobě identifi kovali plýtvání, které jsme zaznamená-
vali digitálním fotoaparátem a do formuláře.

Obrázek 4.18  Ukázky identifi kovaných plýtvání – prázdné nádobky maziva pro mazání pneumatického nářadí, nefunkční 
osvětlení, nestabilní přípravky pro vypodložení obrobky během apretování, prázdná paleta s obrobky před 
apretací (čekání)

4. Příklady zlepšování procesů
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Pro ruční apretaci jsme zhotovili pět snímků, kterou vykonávalo pět pracovníků s časy:
První kus: 3 min 8 s
Druhý kus: 3 min 37 s
Třetí kus: 2 min 58 s
Čtvrtý kus: 4 min 20 s
Pátý kus: 4 min 40 s

Obrázek 4.19 Porovnání měření ručního apretování – cyklový čas a propočítaný výkon v kusech za směnu

Ze snímkování procesu a identifi kace plýtvání vyplynulo, že zvýšení výkonu za směnu se dá 
dosáhnout hlavně:

Optimalizací ručního apretování
Zlepšením organizace přísunu odlitků na apretování
Optimalizací odevzdávání změn

Středa – ANALYZUJ: Na workshopu jsme podrobně analyzovali tři snímky ručního apretování. 
Došli jsme k zajímavému závěru – každý apretovač si postup vykonával po svém. Časy se dia-
metrálně lišily. Bylo paradoxní, že pracovník, který měl na první pohled nejvyšší tempo, dosáhl 
nejhoršího času na apretování jednoho odlitku. Po podrobné analýze činností jsme zjistili příči-
nu, která byla ve zbytečných manipulacích s odlitkem během apretace.
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Obrázek 4.20 Nejdéle apretaci vykonával druhý pracovník – příčina byla v časových manipulacích

Další rezervou byl přísun odlitků na apretování, které přisouval řidič vozíku v celých paletách. 
Pracovník po vyprázdnění palety signalizoval vozíčkáři chybějící odlitky. Tomu trvalo přivezení 
další palety přibližně sedm minut. Problémy byly také při přebírání směn.

Obrázek 4.21 Na pracovištích 5, 6, 7 proběhlo převzetí směny chybně, pracovníci se nepotkali

Pracoviště 1
Ukončení práce: 13:36 hod.
Odchod pracovníka: 13:48 hod.
Příchod pracovníka: 13:38 

Pracoviště 3
Ukončení práce: 13:28 hod.
Odchod pracovníka: 13:38 hod.
Příchod pracovníka: 13:38 hod.
Začátek práce: 13:52 hod.

Pracoviště 2
Ukončení práce: 13:31 hod.
Odchod pracovníka: 13:36 hod.
Příchod pracovníka: 13:36 

Pracoviště 4
Ukončení práce: 13:25 hod.
Odchod pracovníka: 13:38 hod.
Příchod pracovníka: 13:38 

Pracoviště 6
Ukončení práce: 13:28 hod.
Odchod pracovníka: 13:38 hod.
Příchod pracovníka: 13:48 t

Pracoviště 5
Ukončení práce: 13:28 hod.
Odchod pracovníka: 13:36 hod.
Příchod pracovníka: 13:38 

Pracoviště 7
Ukončení práce: 13:25 hod.
Odchod pracovníka: 13:34 hod.
Příchod pracovníka: 13:36 

4. Příklady zlepšování procesů
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Chyby, které jsme s týmem zaznamenali při přebírání směny:
Pracovníci si neodevzdávají pracoviště osobně – nepotkali se
Hledání nářadí
Nejednotné časy ukončení jedné směny a začátku druhé 
Pracovníci si v nepřítomnosti druhého pracovníka navzájem brali dobré nářadí
Chyběly odlitky

Ve druhé části pracovního dne jsme udělali workshop na hledání zlepšení, které budeme násle-
dující den realizovat. Vygenerovali jsme 18 návrhů. Velmi důležitá byla příprava na realizaci, 
nachystání všeho, co je potřeba.

Čtvrtek – ZLEPŠUJ: K realizaci zlepšení byla důležitá pomoc údržbářů, jelikož realizovali tech-
nické návrhy členů týmu. Jak jsme si již uvedli, dotkli jsme se hlavně tří oblastí.

První oblast: Optimalizace ručního apretování

Na základě analýzy jsme navrhli novou normu – eliminovali jsme zbytečné manipulace, pohyby. 
Přímo na apretovacích boxech jsme pro pracovníky navrhli vizuální standard ručního apretová-
ní. Nejdůležitějším krokem bylo natrénování nového postupu se všemi pracovníky.

Obrázek 4.22 Vizuální standard pro ruční apretování
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Změny se netýkaly jen samotného apretování, ale také zlepšení ergonomie pracoviště, díky 
němuž jsme pracovníkovi odbourali mnoho zbytečných pohybů a namáhavé práce. Na praco-
viště jsme namontovali standardní pevné držáky pro odkládání nářadí a pomůcek, vyhotovili 
jsme stabilní přípravky pro pevné vypodložení odlitku během apretování (apretovač tak může 
vykonávat s nástroji silnější záběry, čímž se zkracuje čas činnosti a zvyšuje bezpečnost práce).

Obrázek 4.23 V rámci optimalizace pracoviště jsme vyrobili standardizované držáky maziva nářadí, které pomohly zrychlit práci

Druhá oblast: Zlepšení organizace přísunu obrobků na apretování

Během pozorování přísunu odlitků na pracoviště ručního apretování jsme se setkali s problémem 
v komunikaci mezi vozíčkářem a apretovačem. Jak jsme již uvedli, apretovač hlásil požadavek na 
přivezení další palety až po opracování posledního kusu z té předešlé. To vše trvalo v průměru 
sedm minut, což byl prostoj. Na druhé straně vozíčkář neměl čas permanentně kontrolovat stav 
odlitků na pracovištích, neboť na palety přes uličky neviděl. Řešením, které navrhl tým, byl svě-
telný signalizační systém – semafor, který bude signalizovat dva stavy:

svítí zelené světlo – mám odlitky
svítí červené světlo – mám poslední čtyři odlitky

Takto jsme chtěli návrh realizovat, ale nebylo na to dost času. Za jeden den se takové zlepšení 
provést nedá. A právě takové situace někdy lidi přinutí přehodnotit návrh. Jeden pracovník při-
šel s jednoduchým a levným nápadem – nahraďme semafor obyčejnými zelenými a červenými 
papíry. Návrh jsme dále rozpracovali – vymysleli jsme uchycení, systém fungování, papíry jsme 
zalaminovali. Tady je ponaučení ve zlepšování procesů:

nerealizuj první návrh řešení, rozpracuj varianty
vyber nejjednodušší a nejlevnější řešení

Obrázek 2.24 Signalizace stavu odlitků na pracovištích
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Třetí oblast: Optimalizace odevzdávání směn

Pro lepší, bezproblémové přebírání směn jsme spolu s týmem defi novali hlavní zásady: vizuální 
standard, který jsme umístili na pracoviště a prodiskutovali ho s pracovníky. Standard se týkal 
následujících bodů:

přesný postup převzetí pracoviště
seznam nářadí, přípravků a materiálu, který mám převzít
seznam věcí, které mám na pracovišti zkontrolovat
formuláře, které mám vyplnit

Obrázek 4.25 Standardizace přebírání směn na apretovacích boxech

Návrhy na optimalizaci ruční apretace se samozřejmě netýkaly jen tří oblastí, které jsme uved-
li. Velmi důležité bylo řešit otázku motivace všech pracovníků. Nestačí jen realizovat zlepšení 
a vypracovat standardy. Právě to je jen začátek. Důležité je pracovníky přesvědčit.

Pátek – ŘIĎ: Poslední den se tým rozdělil na dvě části. První se věnovala fyzickému vyhotovení 
standardů a trénování pracovníků. Ostatní vyčíslili přínosy, připravili krátkou prezentaci pro 
management v rozsahu 30 minut. Po poledni všichni prezentovali výsledky a postup své zlepšo-
vatelské práce.
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Přínosy:
zvýšení směnového výkonu na jednoho pracovníka ze 75 kusů na 91 kusů – to znamená 
o 21 %
snížení výrobních nákladů na kus z 1,36 eur na 1,13 eur – což je 18 250,5 eur/rok
vytvoření standardizovaného postupu práce a standardních pracovišť

Poučení: Nerealizujte hned první zlepšení, nejlepší návrhy jsou ty další. Největší důraz je třeba 
klást na analýzu problému a navrhování zlepšení. Pokud tyto kroky vykonáte precizně, potom 
očekávejte dobré výsledky.

Na realizaci zlepšení bylo potřeba pět dní. Na přípravu akčního týdne dva dny.

4.4. Snižování odpadu ve výrobě kabeláže
Popis problému
Firma vyrábějící kabeláž pro PC, vysavače a elektrické spotřebiče zaznamenala nárůst cen mědi, 
energií, ale i personálních nákladů. Při hledání potenciálů na snížení nákladů byl jednou z oblastí 
relativně vysoký podíl odpadu. I když každá divize měla v cílech a odměnách snižování odpadu, 
výsledky nebyly dostatečné. Bylo třeba vytvořit systematický proces redukce nákladů na výrob-
ních divizích. Bylo rozhodnuto, že do tohoto procesu budou zařazeni klíčoví lidé z devíz a že se 
naučí radikálně snižovat náklady.

Cíle
Cíl 1: Snížit náklady na výrobu kabelů
Cíl 2: Naučit pracovníky divizí účinným způsobem snižování nákladů

Postup
Pro splnění cílů byla přizvána konzultační společnost, která ve spolupráci se zadavatelem při-
pravila celkový projekt. Byl využit princip DMAIC ve zrychleném režimu. Celkový proces měl 
tři paralelně běžící fáze:

1. Management celého projektu. Byla vytvořena projektová řídicí struktura složená ze tří 
úrovní: rozhodovací, řídicí a výkonná.

2. Trénink členů týmu. Předtím než byly jednotlivým řešitelským týmům přiděleny projek-
ty, byla zformulována teoretická příprava formou školení na vybrané metody six sigma, 
lean a projektové řízení.

3. Řešitelské projekty. Bylo rozhodnuto, že všechny čtyři projekty budou brány jako pilotní, 
jejichž cílem je jednak dosáhnout kladného výsledku, ale i naučit vybrané pracovníky 
metody eliminace plýtvání. Zadavatel ve spolupráci s personálním útvarem a vedením 
každé divize zformoval řešitelské týmy.
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V následující části je popsán jeden ze čtyř projektů, které byly realizovány.

Fáze Defi nuj
V tomto kroku vedení společnosti exaktně určilo důvody, proč daný projekt společnost potře-
buje. Zároveň byly vytyčeny určité kvantitativní cíle pro každou divizi. V konkretizační fázi 
byly specifi kovány konkrétní linky a sortiment, které byly předmětem řešení. Tým byl vyškolen 
v metodách a postupech, které měly být aplikovány na dosažení výsledků v projektu. Jako výstup 
z fáze Defi nuj řešitelský tým vypracoval podrobné zadání projektu, které bylo předmětem doho-
dy o cílech se zadavatelem projektu.

Obrázek 4.26 Model procesu, který byl předmětem řešení

Fáze Měř
V této fázi tým změřil aktuální stav odpadu v absolutních a relativních ukazatelích jako procen-
to z výroby i ve fi nančním vyjádření. Cílem bylo kvantifi kovat výchozí stav projektu, na zákla-
dě čísel určit priority projektu podle typu odpadu, podle váhy (fi nance a objem) jednotlivých 
odpadů.
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Obrázek 4.27 Kvantifi kace odpadů LAT 5
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Nejdůležitější chyby

Elektrické odstřihy 46,71 %

Elektrické nedolitky 14,33 %

Nedolití a deformace 26,73 %

Obrázek 4.28 Nejdůležitější chyby

Fáze Analyzuj
Cílem fáze Analyzuj bylo vytvořit a ověřit klíčové příčiny, které způsobují odpad. Bylo třeba uká-
zat členům týmu účinné metody k určování příčin, stejně jako na potvrzování hypotéz o opod-
statněnosti jednotlivých příčin.

Fáze Navrhuj
Podle výsledků analýzy v této fázi řešitelský tým pro prioritní příčiny hledal variantní řešení 
k jejich odstranění. Navrhovaná řešení byla představena zadavateli projektu, byl prezentován 
postup testování řešení, jakož i požadavky na fi nance potřebné k realizaci některých řešení. Po 
souhlasu zadavatele projekt postoupil do fáze Testuj.

Návrh řešení na odstranění chyby 2:

Chyba 2 – Elektrické nedolitky
Příčina 2 –  Při neplánovaném náběhu se nedá otevřít boční kryt a vyměnit dobré kusy za 

vzorkové

Řešení – Namontování otevíratelného krytu
Postup při neplánovaném náběhu:

Při zjištění poruchy nevpouštět další kazety do lisu
Vyměnit v kazetě dobré kusy za vzorkové
Po odstranění poruchy mechanik spustí výrobu

r

r

r
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Obrázek 4.29 Otevíratelný kryt

Fáze Testuj
Důležité bylo každé navržené řešení otestovat, zda je účinné na eliminaci dané příčiny. Tato 
fáze trvala relativně dlouho, protože všechna řešení bylo potřeba nejprve navrhnout, realizovat 
a otestovat.

Fáze Standardizuj
Všechna řešení, která byla účinná, byla standardizována do takové podoby, aby vyhovovala 
interním normám. Před nasazením standardů byl vykonán trénink, instruktáž pracovníků na 
nové standardy. Až po jejich zaškolení byl spuštěn zkušební provoz, který měl ověřit celkový 
přínos řešení.

Fáze Řiď
Nová řešení ukázala, že jsou účinná. Bylo nutné stanovit nové řídicí principy pro sledování 
procesů a systémů tak, aby se linka nevrátila do původního stavu, kdy produkovala nežádoucí 
odpad.
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25. 6. 2007 6192 3 4  5 5     35 52 0,84
26. 6. 2007 7848 10   8   16  8 23 65 0,83
27. 6. 2007 10192   10 18   9  14 51 102 1,00
28. 6. 2007 11192 14 1  3      44 62 55,00
29. 6. 2007 10944 14   3 1    1 21 40 0,37
30. 6. 2007 7820 2  3 3      13 21 0,27

Celkem 
produkce 54188 / / / / / / / / / / / /
Celkem 

chyb 342 43 5 13 40 6 0 25 0 23 187 342 0,63
% chyby 

z chyb 0,63 12,57 1,46 3,80 11,70 1,75 0,00 7,31 0,00 6,73 54,68   

Obrázek 4.30 Sledování odpadů na LAT 5 ukázalo správnost řešení

Přínosy projektu
Projekt přinesl nadprůměrné výsledky.
Celkové roční úspory na jedné divizi byly víc než jeden mil. Sk.
Nekvalita klesla z 2,16 % na 0,61 % v průběhu tří měsíců.
Hlavním přínosem byla schopnost týmů samostatně si určit nový racionalizační potenciál na 
divizi a schopnost ho samostatně vyřešit.

Poučení: Při zlepšování kvality jsou problémy často způsobeny současně více příčinami. Pro 
vyřešení nestačí jen motivovat pracovníky. Je nutné systematicky hledat skutečné příčiny problé-
mu, které ho způsobují, v opačném případě je to jen metoda pokusů a omylů. Snad by se to dalo 
přirovnat k hledání jehly v kupce sena. Budete ji hledat jen tak náhodně?

Projekt trval tři měsíce, během nichž se uskutečnilo pět setkání řešitelského týmu.

4. Příklady zlepšování procesů
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5. ORGANIZACE ZLEPŠOVÁNÍ V PODNIKU

„Technologii je možné překopírovat, informace se dají získat, kapitál se dá koupit…, ale schopnost 
organizace efektivně fungovat a dávat na první místo ty nejdůležitější věci není možné koupit ani 
nainstalovat…“
„… Atmosféra důvěry a povzbuzení se vždy utváří doma. Je jedinou konkurenční výhodou, kterou 
není možné napodobit.“
 (S. R. Covey, First Th ings First, 1994)

Z předchozích částí je jasné, že zlepšování procesů v podniku vyžaduje na jedné straně zapojení 
pracovníků, jejich iniciativu a motivaci, na druhé straně by to ale neměl být živelný proces, kdy 
„všichni zlepšují všechno“. Živelnost ve zlepšování přináší často negativní efekty: jedno lokální 
„zlepšení“ může způsobit několik zhoršení v následujících procesech, v živelném zlepšování se 
často předkládají polovičatá řešení, věci se nedotahují do konce, je obtížné zajistit, aby pracovní-
ci zaměřovali svou pozornost tam, kde je to skutečně důležité.

Při zlepšování je nutné zapálit v lidech plamínek, který v nich vzbudí to, aby chtěli zlepšovat. 
Je však třeba také vytvořit organizaci, v níž mohou účinně uplatnit svoji energii, a stejně tak je 
důležité, aby lidé dokázali řešit problémy efektivně, systematicky, aby řešili to, co je v daném 
čase pro podnik nejdůležitější, a uměli to řešit způsobem, který je účinný (obr. 5.1).

Obrázek 5.1 Tři stupně důležité pro vytvoření fungující organizace zlepšování v podniku

Je třeba si uvědomit, že v omezeném čase, který máme k dispozici, není možné vyřešit „všech-
ny problémy tohoto světa“. Problémy, kterými se při zlepšování zabýváme, musíme tedy umět 
především správně vybírat a třídit. V mnohých fi rmách se setkáváme na workshopech s tím, že 
lidé rádi kritizují chování svých zákazníků, kteří nevědí, co chtějí, neustále mění požadavky, mají 
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v objednávkách chyby apod. Mnohé věci na chování druhých lidí nezměníme, ale můžeme změ-
nit spoustu věcí na sobě. Tím nechceme tvrdit, že nemá smysl diskutovat se zákazníky a hledat 
s nimi řešení, která pomůžou oběma stranám (jednodušší plánování a výroba, rychlejší dodávka 
a lepší podmínky).

Při výběru problémů jsou v rámci zlepšování důležitá následující kritéria:
Priorita. Je tento problém klíčový pro zvýšení spokojenosti zákazníka a dosažení našich 
cílů? Řešíme úzké místo nebo hlavní omezení naší organizace? Může mít neřešení tohoto 
problému dalekosáhlé následky?
Logická následnost. Je třeba začít právě tímto problémem, nebo je nutné nejprve vyřešit 
jiné problémy, které jsou jeho příčinou?
Ovlivnitelnost. Máme kapacitu na vyřešení tohoto problému? Je tento problém v dosahu 
našeho vlivu?
Kapacita a zdroje. Jsme schopní v daném čase a s danými zdroji tento problém řešit?
Organizace a způsob řešení. Jsou zvolená organizace a způsob řešení vhodné pro daný 
typ problému?
Lidé. Jsme schopni vtáhnout do řešení problému a realizace řešení klíčové zaměstnance? 
Znají pracovníci metody a postupy k vyřešení daného problému?

Tímto netvrdíme, že bychom měli nechat některé problémy bez povšimnutí a řešení. Je ideální, 
když je v podniku vytvořena organizace, v níž dokážeme v reálném čase vyřešit všechny problé-
my, které nám každodenní život přináší. Právě jejich systematické řešení je cestou k takovému 
stavu, jelikož jeho výsledkem je, že se počet problémů, které nás překvapí, postupně snižuje 
(systém se stabilizuje) a počet lidí, kteří jsou schopni problémy řešit, se zvyšuje (stále více lidí se 
učí a postupně se zapojuje do zlepšování).
Kromě velkého umění věci dokončit existuje také umění nechat věci, aby se staraly samy o sebe. 
Moudrost života tkví v eliminaci zbytečností, řekl kdysi čínský spisovatel Lin Yutang.

5.1. Systematické řešení problémů
„Kdo zná cíl, může rozhodnout. Kdo rozhodne, je si jistý. Kdo si je jistý, nalezne klid. Kdo má klid, 
může zlepšovat.“ 
 (Konfucius)

Některé přístupy k systematickému řešení problémů jsme si již uvedli v předchozích kapitolách 
(PDCA, workshopy, DMAIC, projekty, systém zachytávání a řešení problémů, TOC, lean, six 
sigma).
V této části si uvedeme několik systematických přístupů k řešení problémů, abychom se vyhnuli 
některým chybám, které se v praxi často vyskytují:

1. Problém se často řeší bez přesného defi nování problému a cíle.
2. Řeší se následek bez odhalení a řešení příčin.
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3. Nevykonala se důkladná analýza a podrobně se řeší parciální problém, který vůbec není 
klíčový.

4. Vybere se první řešení, které bylo navrženo, aniž by byly zpracovány a vyhodnoceny 
další alternativy řešení.

5. Na druhou stranu se někdy dělá ze zlepšování procesů zbytečně velká věda. Ve fi rmě 
jsou koordinátoři, asistenti, experti a koordinátoři koordinátorů, kteří se vyjadřují napří-
klad takto: „Máme v podniku hodně mudy, tak pojďme na gembu a budeme se snažit do 
procesů zavést principy poka yoke, jidoka a LCIA. Potom zorganizujeme workshopy na 
SMEDko, TPMko a připravíme se na kanban, mizusumashi a heijunku, abychom spl-
nili naše hoshin cíle. Je vám to jasné?“ Jasně, že nám to jasné není! Nemáme japonský 
slovník.

6. Řešení se hledají jen v určitém prostoru, který odpovídá zkušenostem z minulosti nebo 
názorům vlivných členů týmu. Známý slovenský spisovatel, vynálezce a inovátor Štefan 
Holakovský tento přístup označuje jako vektor setrvačnosti při řešení problému (obr. 5.2).

Obrázek 5.2 Vektor setrvačnosti při hledání řešení

Vektor setrvačnosti ukazuje často opakovanou situaci při hledání řešení problému. Řešitelé hle-
dají řešení v různých směrech. První řešení je neúspěšné, vydají se tedy jiným směrem. Ani další 
řešení nepřinášejí výsledky, takže se zkoušejí stále jiné řešitelské směry. Nakonec přijde úspěšné 
řešení, které přineslo očekávaný výsledek. Někdy přímo na workshopu někdo z přítomných toto 
řešení posune dál a zlepší ho. Další lidé hledají zlepšení v tomto prostoru, nacházejí je a postu-
pují dále – ve vytyčeném prostoru.
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A problém je právě tady. Všechna řešení postupují jedním směrem, který byl stanoven hned 
zpočátku. Je to ten správný směr? Nejsou někde jinde skryté ještě větší potenciály a lepší řeše-
ní? Proč byla neúspěšná řešení neúspěšná? Nezměnily se mezitím podmínky? Nevznikly nové 
materiály, technologie, znalosti? Neexistují úplně jiné, neprobádané oblasti zlepšování, které 
jsme nezkoumali, protože jsme našli směr a tím směrem zlepšujeme? 
Položme si někdy tyto otázky a budeme překvapení, kolik dalších možností řešení našeho pro-
blému objevíme. Pokud sestavíte řešitelský tým ze zkušených expertů, je velká pravděpodobnost, 
že se budou držet právě vychozených pěšinek – vektorů setrvačnosti.
Rabi Nilton Bonder píše: „Neřešitelnost je vždy jen přechodný stav – ten, kdo si to uvědomil, se 
nevzdává. Nevzdávat se – žádný jiný přístup nepodněcuje takovou tvořivost a intuici. Prostá sku-
tečnost, že se rozhodnete neskončit, odkrývá možnosti, které neexistují pro toho, kdo se vzdal.“
Při zlepšování podnikových procesů si musíme uvědomit ještě jednu zásadní věc: podnik je 
složitý organismus a nechová se jako stroj. Dlouhodobě fungující podnik potřebuje mít vlastní 
soustavu řízení, jak ji vytvořily například společnosti Baťa nebo Toyota.
Profesor Milan Zelený defi noval takovou soustavu řízení následovně:
Účelem podnikání je inovační používání zdrojů podniku na uspokojování zákazníka za účelem 
peněz. Takže zákazník (Z), inovace (I), zdroje a procesy (P) a peníze a fi nance (F) jsou čtyři 
základní dimenze, které je třeba propojit do sebeprodukujícího cyklu.
Na obrázku 5.3 je provázanost cyklu Z-I-P-F schematicky znázorněna: šipky naznačují směr časo-
vých a logických následností provázaných činností. V podstatě Z-I-P-F zachycuje koloběh fi nanč-
ního kapitálu v podniku. Neustále se opakující cyklus Z-I-P-F je zároveň základem pro organizaci 
podniku, vodítkem pro rozvoj lidského potenciálu, řízení znalostí, inovační cyklus a tvorbu stra-
tegického prostředí. Skrz Z-I-P-F se prolíná mnoho dalších vnějších a vnitřních cyklů.

Obrázek 5.3 Provázanost podnikového cyklu Z-I-P-F

5. Organizace zlepšování v podniku
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Na obrázku 5.3 si lze povšimnout, že do I, tedy inovační funkce podniku, ústí dvě šipky: jedna 
z celkového kapitálového (peněžního) cyklu Z-F-I-P, druhá z vnořeného znalostního cyklu Z-I-
P. (Zkratka Z-I-P-F tedy představuje integraci obou cyklů.)

Jednotlivé dimenze Z-I-P-F lze shrnout následujícím způsobem:
Z – zákazník, externí i interní, je cílem a smyslem podnikového úsilí. Bez zákazníka nelze 
přidávat hodnotu a tudíž vydělávat peníze. Zákazníkovi je třeba sloužit, anebo mu vytvá-
řet podmínky k samoobsluze. Je třeba jej poznávat a chápat, učit se od něho, ale také jej 
informovat a vzdělávat – vše za účelem jeho uspokojení. Zákazníky vytváříme a ztrácí-
me. Proto je třeba řídit podnikové zákaznické portfolio. Kategorie zákaznického portfolia 
se rozlišují od neznalých nezákazníků (kteří o nás neví) přes znalé, nakloněné, kupující, 
loajální atp. Přesuny v kategoriích Z-portfolia je třeba řídit a jejich znalost vytváří základ 
pro cílenou (podle kategorií) reklamu, promotion a marketing.
I – inovace jsou ty změny v produktech a procesech, které přidávají hodnotu a jsou tudíž 
realizovány pouze na trhu. Účelem inovací je lepší uspokojení zákazníka. Za tím účelem je 
zákazníka (i nezákazníka) třeba poznávat a chápat, nové produkty a procesy navrhovat, 
implementovat a operovat a lepší službou dosáhnout jeho vyššího uspokojení. Inovační 
cyklus je „bijícím srdcem“ podniku: zaručuje loajálnost zákazníků a trvání podniku. Ino-
vační portfolio produktů a služeb je třeba řídit, vyhodnocovat a vylepšovat: z I-portfolia 
vychází a na něm se realizuje inovační proces.
P – procesy a zdroje použité k uspokojení zákazníka. Procesní portfolio je třeba řídit, 
nové procesy zavádět, staré procesy vyřazovat a procesy i zdroje (materiálové, techno-
logické, znalostní, fi nanční) v P-portfoliu měnit, upravovat a optimalizovat. Pomocí 
procesů a zdrojů poskytujeme služby a doručujeme produkty: uspokojujeme zákazníka. 
Spokojený zákazník přidává hodnotu a přidaná hodnota přináší peníze.
F – fi nance a peníze jsou mírou úspěchu všech předchozích dimenzí, uspokojení zákaz-
níka a přidávání hodnoty. Ve fi nančním portfoliu je třeba sledovat, kdo a kde peníze 
vydělává a kdo a kde je ztrácí. Finanční míry přidané hodnoty, krycích příspěvků, zisku, 
návratnosti investic a výnosnosti kapitálu jsou relevantní. F-portfolio umožňuje vyhod-
notit vnitřní i vnější investice, kapitalizaci vybraných inovačních produktů a služeb, 
balancování „cash fl ow“ přes dlouhé časové období atp.

Model profesora Milana Zeleného ukazuje, že pokud chceme zlepšovat a inovovat podniko-
vé procesy tak, aby na konci byly požadované hodnoty pro zákazníky, akcionáře, zaměstnan-
ce a společenství, v němž podnik působí, musíme zlepšovací a inovační aktivity orientovat do 
všech prvků ZIPF, nejen do výrobních procesů, jak se to často prezentuje. My tedy nevnímáme 
zlepšování podnikových procesů jen jako činnost výrobních pracovníků ve výrobní dílně s cílem 
zlepšit výkonnost výrobních procesů, ale jako celopodnikový a systémový organizovaný proces 
neustálého zlepšování podnikového cyklu ZIPF. V tomto bodě se rozcházíme s mnohými pří-
stupy k neustálému zlepšování procesů (kaizen), které zdůrazňují zaměření na výrobu (gemba 
kaizen), případně na administrativu (offi  ce kaizen) apod. Někdy se nám zdá, že jde o samoúčel-
né „zlepšování“ bez provázanosti na celopodnikové vazby a výsledky. Jaký smysl má zkracování 
času na přetypování stroje, který je vytížen na 30 %, bez vazby na zlepšování procesu obchodu? 
Samozřejmě je potřeba neustále odstraňovat plýtvání v dílně, a čas na přetypování je plýtvá-
ním. Jestliže ale chceme, aby toto zlepšení mělo radikálnější vliv na výsledky fi rmy, musíme se 
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zabývat také zvýšením počtu objednávek a vytížením výrobních procesů. Zlepšování procesů ve 
výrobě můžeme dotáhnout k dokonalosti a celé naše úsilí „zkazí“ špatný odhad cen nakupova-
ných materiálů a surovin na trhu nebo chybný hedging kurzu koruny vůči euru. Můžeme mít 
dokonalý výrobní proces, jenž produkuje „technicky dokonalý“ produkt, který žádný zákazník 
nechce atp. Podnik musíme zlepšovat a rozvíjet vyváženě jako celek – model Z-I-P-F.

Před časem jsme navštívili fi rmu, ve které je mnoho plýtvání ve výrobě. Firma se pokouší prorazit na 
rozličných trzích s rozličnými modifi kacemi výrobků. Spousta projektů je však neúspěšných, protože 
celý inovační proces od defi nování zákazníků a jejich potřeb neprobíhá systematicky. Následně způ-
sobují mnohé problémy vývojáři, konstruktéři a technologové, kteří projektují výrobky a komponenty 
bez principů dědičnosti, standardizace, platforem či unifi kace. A aby toho ještě nebylo dost, fi rma 
dostala štědré dotace z evropského fondu na nové technologie. Z fondů se nakoupily „nejlepší stroje na 
světě“. Výsledek? Velké a předimenzované stroje, které je velmi těžké zařadit do pružných výrobních 
buněk, velké stroje a vzdálenost mezi nimi nejsou vhodné na víceobsluhu, dlouhé časy na přetypování 
nutí lidi vyrábět ve velkých dávkách, které se skladují na výrobních plochách. Dlouhé průběžné časy, 
nízká pružnost a produktivita, vysoké fi xní náklady, obrovské plýtvání ve výrobě. Snad 80 % příčin 
těchto problémů je však v nesprávných rozhodnutích v obchodě, investicích a ve vývoji.

Podívejme se závěrem této části na některé metodiky systematického řešení problémů.
Postup systémového inženýrství [5] zdůrazňuje následující prvky (obr. 5.4):

1. Postup od hrubého koncepčního řešení k podrobnému řešení problému (top-down 
přístup). Nejdřív se řeší globální, principiální problémy, které se postupně rozkládají na 
dílčí projekty zaměřené na řešení detailů. V praxi se často bez prověření základní kon-
cepce přechází k řešení jednotlivostí. Výsledkem je potom to, že se pracně „optimalizuje“ 
podrobné řešení, ačkoli už základní princip řešení byl zvolen nesprávně (například výběr 
výrobní technologie, princip výrobku apod.).

2. Variantní přístup k řešení problému. Pro každý problém existuje více možností řešení. 
Důležité je nespokojit se s jednou, zpravidla první „nejlepší“ variantou řešení, ale hledat 
další možnosti řešení a jejich kombinace.

3. Fázový průběh projektování a realizace systému. Jednotlivé fáze projektu jsou logic-
ky i časově odděleny a promítají se do nich dva předcházející přístupy. Každá další fáze 
podrobněji konkretizuje výsledky předchozích a v každé fázi se zvažuje více variant 
řešení.

4. Všeobecný cyklus řešení problému se využívá bez ohledu na fázi řešení projektu. Prv-
ním krokem tohoto cyklu je analýza situace, kde se řeší především následující čtyři pro-
blémové oblasti:

Analýza systému – defi nování problému, vymezení systému, jeho hranic a vlivu 
okolí na systém, defi nování podsystémů, prvků systému a vztahů mezi nimi.
Analýza příčin, které způsobují problémy diagnostikované v předcházejícím kroku.
Analýza možností řešení – rozbor všech možných způsobů řešení dané situace. 
Rozbor splnění cílů, vyhodnocení a výběr řešení.

r

r

r

r

5. Organizace zlepšování v podniku



125

K A I Z E N

Při defi nování cílů se pozornost zaměřuje na stanovení konkrétních parametrů systému, kterých 
by projektem mělo být dosaženo.
Při syntéze jde o to, aby byl zpracován systémový koncept s důrazem na co nejrozsáhlejší rozbor 
všech dostupných možností řešení (generování variant řešení).
Ve fázi analýzy se kriticky prověří jednotlivé alternativy řešení s ohledem na defi nování cíle, bez-
pečnost, komplexnost řešení, logiku, krátkodobé i dlouhodobé možnosti podniku a další možné 
důsledky daného řešení.
Do etapy vyhodnocení se tak dostanou jen ty varianty řešení, které splňují všechny předepsané 
cíle. Vyhodnocení slouží k přípravě podrobných a exaktních podkladů pro následné rozhodnutí, 
která varianta bude vybrána.
Posledním krokem je výběr nejvhodnějšího řešení, které se v další fázi zevrubně zpracuje až 
do fáze realizace.

Obrázek 5.4 Postup řešení problému v systémovém inženýrství

B. Wu [35] navrhuje postup řešení problémů tak, jak je zobrazen na obr. 5.5 K. Hitomi [9] navr-
huje všeobecný desetikrokový postup řešení problémů, jak je ukázán na obr. 5.6. Jeden ze zakla-
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datelů školy japonského zlepšování procesů Shingeo Shingo [29] vypracoval na základě svých 
více než padesátiletých zkušeností v průmyslu vlastní postup řešení problémů (Scientifi c Th in-
king Mechanism – STM). Tento postup, zaměřený na zlepšování procesů v podniku, je velmi 
podobný postupu systémového inženýrství.
Celý postup se skládá z následujících kroků:

1. Přípravná fáze – zdokonalení způsobu analytického myšlení a pozorování
2. Identifi kace problému
3. Základní koncepční přístupy ke zlepšování
4. Zpracování plánů zlepšení
5. Realizace plánů

Obrázek 5.5 Cyklus řešení problému (Wu – [35])

5. Organizace zlepšování v podniku
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Fáze Popis Krok  
1 Identifi kace problému

 I. Analýza problému 2 Faktorová analýza

3 Sběr informací

4 Výstavba modelu

 II. Řešení problému 5 Testování modelu

6 Rozhodovací analýza

7 Analýza budoucího chování

III. Vyhodnocení 8 Implementace

9 Vyhodnocení výkonu

10 Modifi kace 

Obrázek 5.6 Všeobecný postup řešení problému (Hitomi [9])

Myslíme si, že předchozí strany, na nichž jsme trochu teoretizovali, ukazují velkou podobnost 
různých přístupů k systematickému řešení problému. Rozdílnost mezi nimi je hlavně v tom, jak 
složitý problém řešíme. Při jednodušších problémech si vystačíme s cyklem PDCA a s jedno-
duchými nástroji na výběr problému a analýzu (Pareto, Ishikawa), složitější problémy vyžadují 
například SIPOC diagramy, matice příčin a následků nebo náročnější metody pro plánování 
experimentů a vyhodnocování variant řešení.
Při systematickém řešení problémů je důležité, jaké problémy vybereme, ale také v jakém pořadí 
je budeme řešit tak, aby byl vliv řešení na výsledky podniku co největší.

Na řešení tohoto problému nabízí mnohé účinné nástroje teorie omezení (TOC – Th eory of 
Constraints).

Její základní postup při zlepšování procesů je:

1. Co chceme změnit? Analýza současného stavu.
Udělat rozbor všech nežádoucích jevů ve fi rmě a jejich příčin.
Najít klíčový problém (omezení), který způsobuje většinu nežádoucích jevů v podniku.
Překonat lokální pohled a přezkoumat vztahy mezi jednotlivými problémy. Nezůstat na 
povrchu problému.

2. Čeho chceme změnou dosáhnout? Defi nování budoucího stavu.
Hledání souboru možných řešení a cílů.
Ověření, zda navrhované řešení eliminuje všechny nežádoucí jevy, případně nezpůsobí 
vznik nových (simulace budoucího stavu).

3. Jak to udělat? Postup změny.
Až po zodpovězení předchozích dvou otázek přistupujeme k vlastnímu naplánování 
změny, tj. k projektu a podrobnému defi nování jednotlivých kroků.
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Principy TOC ve zlepšování:
Každý systém má omezení. Omezení ovlivňuje úspěšnost celého systému.
Pokud systém pracuje na plný výkon, potom pracuje na plný výkon jen jeho jedna část. 
Pokud pracují na plný výkon všechny části systému, nepracuje na plný výkon systém 
jako celek. Systémové optimum není sumou lokálních optim. 
K udržování efektivnosti systému je nutný proces neustálého zlepšování.
Zlepšení jiných částí systému jako omezení nezlepší výkonnost celého systému.
Na to, abychom věděli, co máme zlepšovat v systému, potřebujeme znát stav, v němž se 
nacházíme, a cíl systému.
Většina problémů (nežádoucích jevů) v podniku je způsobena několika faktory (klíčo-
vými problémy).
Individuální odstraňování nežádoucích jevů je krátkozraké. Odstranění klíčového pro-
blému vede k odstranění všech nežádoucích jevů.
Řešení klíčového problému často vyvolává střet zájmů, a proto musíme změnit podmín-
ky, které způsobují vznik konfl iktu.

Systémové zlepšování podle teorie omezení (TOC):

1. Stanovení cíle systému, ukazatele úspěšnosti a provozní ukazatele
Pokud chceme jít cestou neustálého zlepšování, musíme pochopit, že každá organizace je sys-
tém. Systém můžeme defi novat jako soubor vzájemně závislých prvků, které pracují společně na 
dosahování cíle systému. Neexistuje systém bez cíle. Proto je třeba vytvořit pro každou organi-
zaci systém cílů, které se mohou následně transformovat do úloh manažerů. Manažeři musí být 
schopni řídit přítomnost i budoucnost. Nemohou se zaměřovat jen na „hašení“ každodenních 
problémů. Manažeři musí být schopni řešit konfl ikty a odstraňovat bariéry, které brání efektivní 
spolupráci jednotlivých prvků v systému.

2. Pozorujme, analyzujme systém, měřme procesy a pochopme souvislosti v nich
Jestliže chceme dosáhnout globálního cíle, musíme si být jisti, že všechny prvky systému pracují 
společně k dosažení cíle. Abychom porozuměli vzájemné interakci jednotlivých prvků systému, 
musíme na systém pohlížet jako na vzájemně závislé procesy. Nejjednodušším nástrojem je pro-
cesní diagram či diagram toku hodnot. Diagram představuje sekvenci událostí, aktivit a rozhod-
nutí, které transformují vstupy do systému nebo procesy na výstupu. 
Z procesního diagramu můžeme získat poznatky nutné pro následné zlepšování.
Pokud dokážeme popsat vzájemnou interakci procesů, můžeme v systému identifi kovat interní 
zákazníky a dodavatele. Pomáhá to při odbourávání bariér mezi jednotlivci. V případě, že něk-
teré procesy nepřispívají k dosažení systémového cíle, musíme je předefi novat.

3. Stabilizujme systém
Základním požadavkem na řízení systému je schopnost předpovídat jeho chování. Činnost sys-
tému můžeme předpovědět jen v případě, že je proces stabilní. Důležité otázky jsou: Jak fungují 
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procesy? Jak ovlivňuje fungování procesů fungování systému? Jaké činnosti jsou potřebné pro 
stabilizaci procesů a celého systému? Six sigma poskytuje dostatek nástrojů pro sledování stabi-
lity procesů a redukci jejich variability.

4. Identifi kujme omezení v systému a začněme s neustálým zlepšováním
Můžeme ignorovat omezení, ale omezení nebude ignorovat nás. Analýzy celkové efektivnosti 
zařízení, mapování toku hodnot, řízení úzkých míst, kaizen kroužky a workshopy, prověření 
norem, redukce časů na přetypování, redukce nekvality, alternativní výrobní postupy atp.

5. Řiďme omezení pomocí ochranných zásobníků
Časový zásobník je formou ochrany proti variabilitě a řídí výkonnost celého systému. Můžeme 
říci, že krmí úzké místo, aby nikdy nehladovělo. Je zřejmé, že čím vyšší je variabilita procesů, 
tím vyšší je i velikost časového zásobníku. Podobně se zásobníky používají i v řízení projektů. Je 
velkou chybou mnoha fi rem, že se snaží zeštíhlovat procesy a optimalizovat je, zatímco nejsou 
pod kontrolou – redukce počtu zdrojů, zásob, norem. Výsledkem je, jako kdybyste nasadili těžce 
nemocnému pacientovi radikální dietu, při níž jeho organismus zkolabuje. Zásobníky je možné 
postupně redukovat podle toho, jak se nám daří dostávat jednotlivé procesy pod kontrolu a syn-
chronizovat je.

6. Redukce variability na omezení a odstranění hlavních omezení
Pokud chceme redukovat variabilitu v každém procesu, pouštíme se do horlivé a vyčerpávající 
práce. Není to špatná myšlenka, ale jaký účel tím sledujeme? Pakliže chceme zvýšit průtok, je tře-
ba soustředit svoje úsilí na klíčové faktory, které nám průtok nejvíce ovlivňují. Jestliže dokážeme 
stabilizovat procesy, automaticky můžeme zmenšit velikost časových zásobníků, které chrání pro-
cesy před následky variability. Znamená to snížení průběžné doby výroby a zvýšení průtoku.
V tomto kroku je nutné použít nástroje překonávání odporu vůči změně, nedopustit, aby došlo 
k setrvačnosti, případně k návratu do původního stavu. Je třeba si také uvědomit, že omezení 
nemusí být jen v chybějící kapacitě, ale i ve strategii, v systému nesprávných metrik, v nesprávně 
defi novaných pravomocích, v managementu, prodeji, lidských vztazích a komunikaci.

7. Vytvoření vhodné manažerské struktury
Mezi hierarchickým a procesním pohledem na organizaci existuje konfl ikt. Procesní pohled na 
organizaci se snaží zachytit vzájemnou závislost prvků, abychom byli schopni efektivně řídit 
organizaci jako celek. V hierarchickém modelu se manažeři často soustředí na lokální optimali-
zaci jednotlivých částí a útvarů bez jasného propojení na celkový výsledek. Mnohé metriky jsou 
někdy dokonce v protikladu – logistika, nákup, výroba, příprava výroby apod. Správné metriky 
a chování managementu musí být orientováno na zvyšování průtoku celé fi rmy (přidaná hodno-
ta za jednotku času), na snižování zásob a provozních nákladů.

8. Eliminace externího omezení
Nesmí nás překvapit, pokud se systémové omezení přesune z vnitřního prostředí systému do 
externího. Omezením se stává ochota zákazníků kupovat naše výrobky. Jestliže nedokážeme 
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umístit celou naši produkci na trhu, musíme redukovat výrobu. Jinými slovy to znamená, že 
máme méně práce. Je-li naše myšlení omezené paradigmatem redukce nákladů, rozhodneme se 
optimalizovat náš systém propouštěním lidí. Pakliže jsme orientovaní na zvyšování průtoku, leh-
ce porozumíme nadbytečné kapacitě a budeme hledat nejlepší způsob, jak nadbytečnou kapacitu 
prodat. Požadavkům zákazníků nejlépe porozumíme, jestliže se pokusíme identifi kovat všechny 
problémy zákazníka s použitím nástrojů teorie omezení. Takto najdeme klíčový problém, který 
je způsobuje, a jeho odstraněním se dostaneme k úspěšným nabídkám a růstu prodeje.
Takže – porozumět skutečným potřebám zákazníka, vytvořit pro něj novou hodnotu a naučit 
obchodníky dát zákazníkovi nabídku, která se nedá odmítnout. Jen takto jsme schopni prodat 
naši nadbytečnou kapacitu.

9. Vrátit omezení do systému
Mít v organizaci omezení je úplně přirozené a zdravé. Důležité je však mít nástroje, jejichž 
pomocí můžeme efektivně řídit organizaci při zohlednění těchto omezení.
Interní omezení můžeme plně řídit, zatímco externí omezení je mimo naši sféru řízení. Ideálním 
stavem je mít v organizaci kapacitní omezení. Nejčastějším omezením v lidském chování bývá 
odpor vůči změnám. 

Příklad (autorem tohoto příkladu je Jozef Krišťak, Fraunhofer IPA Slovakia):
V podniku proběhla analýza klíčových problémů, jejíž výsledek je na obr. 5.7. Otázkou je, jak 
postupovat při řešení těchto problémů. Klasickým postupem je problémy sloučit podle podob-
nosti do skupin a pro jednotlivé skupiny problémů defi novat projekty, v nichž je budeme řešit 
(obr. 5.8). K projektům by byli přiřazeni projektoví manažeři, sponzoři, projektové týmy aj.
Jaký je postup s využitím nástrojů teorie omezení? Teorie omezení nás učí, že problémy bychom 
neměli řešit izolovaně, ale jako logický strom příčin a následků. Ptejme se tedy nejprve:

– Jaké jsou vztahy příčiny a následku mezi defi novanými problémy?
– Co je klíčovým problémem?
– Jaký konfl ikt je příčinou tohoto problému?
– Jak se dá tento konfl ikt vyřešit?

Obrázek 5.7 Klíčové problémy identifi kované v podniku

5. Organizace zlepšování v podniku
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Obrázek 5.8. Tradiční přístup ke zlepšování – defi nování projektů

Na obrázcích 5.9 a 5.10 jsou zobrazeny dva kroky, jejichž výsledkem bylo vytvoření stromu sou-
časných problémů. Z tohoto stromu (obr. 5.10) se nám situace podstatně vyjasnila, protože je 
jasné, co je příčina a následek, v jaké logické posloupnosti bychom měli jednotlivé problémy 
řešit, ale hlavně – co je klíčovým problémem, kterým je třeba začít.
Formulace klíčového problému je na první pohled možná trochu nejasná. V této fi rmě vždy 
iniciovali nějakou změnu dva majitelé, o všech klíčových rozhodnutích rozhodují oni, všechny 
iniciativy a návrhy vždy pocházely od nich. Takových fi rem je u nás spousta – majitelé jsou často 
lidé, kteří rozumějí celé fi rmě, je to jejich fi rma a baví je to. Jsou majiteli fi rmy a celkem přiroze-
ně vždy přebírají hlavní iniciativu a zodpovědnost. Jsou to nejvyšší přirozené autority ve fi rmě. 
Celkem normální a přirozené. Co je však často průvodním jevem tohoto procesu? „Obyčejní“ 
pracovníci většinou čekají, co navrhnou a co rozhodnou majitelé.

Obrázek 5.9 První návrh vazeb mezi příčinami a následky
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Obrázek 5.10 Kompletní zpracování příčin a následků – strom současných problémů

Vždyť to tak přece vždycky bylo. Postupně se na jedné straně zvyšuje počet pasivních pracov-
níků a na druhé straně se zvyšuje vytížení několika aktivních. Schopnosti a aktivita se rozví-
její u několika lidí – všichni ostatní se na ně spoléhají a vykonávají jejich příkazy. Firma roste 
a původní lídři změn a klíčových rozhodnutí se stávají brzdou, protože jsou přetěžováni a nema-
jí čas. Nevyváženost, chyby a frustrace narůstají. Že jde o fi kci? Viděli jsme desítky takových 
fi rem. Na obrázku 5.11. je zobrazen tzv. diagram konfl iktu (používaný v rámci nástrojů TOC), 
jenž nám vizuálně zobrazuje podstatu klíčového konfl iktu, který musíme vyřešit jako první.

5. Organizace zlepšování v podniku
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Obrázek 5.11 Diagram konfl iktu – rozhodování majitelů versus rozhodování procesních manažerů

Obrázek 5.12 Strom budoucího stavu
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Obrázek 5.13 Příklad projektů zlepšování v menším podniku

Diagram ukazuje, v čem je základní konfl ikt (C, E) a co je jeho příčinou (B, D a odpovědi 
na otázky proč). Celý diagram je uzavřen společným cílem, který mají obě strany (A), což je 
důležitým předpokladem toho, aby bylo možné konfl ikt vyřešit.
Pokud se podíváme na argumenty, proč o všem rozhodují majitelé, můžeme uvedené příčiny 
odstranit například následujícími opatřeními:

1. Personální audit
2. Systém rozvoje schopností vlastníků procesů (vzdělávání, trénink, koučink)
3. Transformace podniku na procesně řízenou společnost

Celý postup možného řešení je potom zobrazen na stromě budoucího stavu (obr. 5.12). Teo-
rie omezení (TOC) používá i další podobné grafi cké „stromy“, které nás vedou ke grafi ckému 
znázornění podstaty problémů, které chceme řešit, a vztahů mezi příčinou a následkem. Autor 
teorie omezení Eliyahu Goldratt je původem vědcem z oblasti fyziky, kde jsou takové logické 
postupy při řešení složitých problémů poměrně běžné.

5. Organizace zlepšování v podniku



135

K A I Z E N

5.2. Organizace zlepšování v podniku
„Slova Disraeliho, že život je příliš krátký na to, aby si všímal maličkostí, mi pomohli přenést se 
přes mnohé bolestivé zážitky. Často nás vyvedou z rovnováhy drobnosti, které za to vůbec nestojí, 
kterých si proto není třeba všímat… Žijeme tady na této Zemi a čeká nás už jen pár desetiletí živo-
ta. A my přitom ztrácíme mnoho nenahraditelných hodin rozjímáním nad různými křivdami, na 
které si po roce ani vy, ani nikdo jiný nevzpomene. Věnujme raději svůj život hodnotným činům, 
citům a myšlenkám, velkým láskám a stabilním projektům. Protože život je skutečně příliš krátký 
na to, abychom si všímali maličkostí.“
 (André Maurois)

Každý projekt má šest fází:
1. Prvotní nadšení, 2. Zklamání, 3. Panika, 4. Hledání viníků, 5. Potrestání viníků, 6. Odměnění 
nezúčastněných

Už v předchozích částech jsme mluvili o tom, že zlepšování procesů musí být organizovaný a říze-
ný proces, ne však zbytečně přeorganizovaný a byrokratický. Když přijde pracovník s dobrým 
nápadem a návrhem na zlepšení, neměl by zbytečně vyplňovat složité formuláře a čekat měsíce 
na odpověď komise. Samotný proces zlepšování by měl probíhat bez zbytečného plýtvání – čeká-
ní, vyplňování papírů, schůzování, prezentování a zbytečného mluvení. Na druhé straně jsme se 
snažili ukázat, že není jedno, jaká témata a v jakém pořadí řešíme. Stejně jako je důležité i to, aby-
chom na správný problém našli správný postup a metody řešení. Organizace zlepšování v podniku 
by měla zároveň vytvářet metodickou podporu pro zlepšování, rozvoj a motivaci pracovníků, evi-
denci dokumentace zlepšení a nápadů atd. Ve větších podnicích bývají obvykle složitější struktury 
na organizaci a řízení procesu zlepšování než v těch menších. V této části si uvedeme základní 
oblasti, na které je potřeba se při zlepšování v podniku zaměřit. Na obrázku 5.14. je struktura sys-
tému zlepšování z mezinárodního výrobního podniku s počtem více než 2000 pracovníků.
Jednotlivé úkoly v této struktuře jsou:
Kaizen manažer (úroveň vrcholového vedení, 1/závod)

– koordinace procesu zlepšování
– koordinace stanovení cílů

Kaizen trenér (1. úroveň managementu, 1/400 pracovníků)
– koordinace zlepšování v odděleních
– koordinace stanovení cílů v odděleních
– trénink metod a nástrojů
– moderace kaizen workshopů
– výměna informací a nejlepších řešení

Kaizen praktikant (2. úroveň managementu, 1/50 pracovníků)
–   přítomnost na workshopech a spolupráce s kaizen trenérem na dosažení požadovaných 

výsledků
–  vedení menších kaizen workshopů
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–  podpora plnění akčního plánu z workshopu
–  vyhledávání témat pro další workshopy

Obrázek 5.14 Struktura systému zlepšování v podniku – příklad

Na obrázku 5.15 je zobrazena často používaná organizace projektů v podniku, ve které mají 
hlavní role následující skupiny pracovníků (obr. 5.16):

Sponzoři – defi nují témata k řešení, cíle projektu, vybírají projektové manažery a spolu-
pracují s nimi v průběhu řešení projektu při důležitých rozhodnutích, konfl iktech a neo-
čekávaných problémech. Vytvářejí podmínky a zdroje pro práci projektových týmů, 
hodnotí průběh projektů, výsledky a rozhodují o případných odměnách pro projektové 
týmy.
Projektoví manažeři – zodpovídají za výsledek projektu, sestavují a vedou projektový 
tým, komunikují se sponzorem v případě problémů atd.
Specialisti – pracují v projektových týmech, kde využívají potřebné metody.

Při zlepšování procesů v podnicích často existují i následující pozice či instituce:
Koordinátor zlepšování – člen managementu, člověk, který buduje systém a metodiku 
zlepšování v podniku.
Kancelář zlepšování – místo, které poskytuje metodickou podporu, školení a tré-
ninky, dokumentaci, evidenci zlepšení, databázi nápadů a vyřešených problémů, 
intranet apod.
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Vyhodnocování zlepšení – trendem je, že zlepšení vyhodnocuje přímý nadřízený, při 
workshopech a projektech zadavatel, respektive sponzor. Při fi nančním vyčíslování pří-
nosů se do hodnocení obvykle zapojí fi nanční oddělení, které používá předem připrave-
nou metodiku vyčíslování přínosů.

Obrázek 5.15 Organizace projektů v podniku

 Specialista, zlepšovatel Projektový manažer Expert Sponzor, zadavatel

Profi l 
a úlohy

Kolegy uznávaný 
a respektovaný

S výbornými znalostmi 
nástrojů zlepšování

Schopný systematicky 
řešit problém a moderovat 
workshop

Pracuje v projektových 
týmech a vede workshopy

Vyučuje metody

Respektovaný kolegy 
a managementem

Znalec na řízení projektů 
a projektových týmů

Schopný řešit konfl ikty 
v týmu a dovést tým 
k úspěšnému řešení

Vede projekty a úzce spo-
lupracuje se sponzorem

Buduje a rozvíjí projekto-
vé týmy

Široké praktické znalosti 
a zkušenosti z řešení 
mnohých projektů 
a workshopů

Špičkový expert 
v klíčových metodách 
a postupech

Uznávaný lídr a učitel

Buduje systém zlepšování 
v podniku a metodiku

Učí projektové manažery 
a specialisty

Člen vrcholového 
managementu

Defi nuje strategické 
cíle a odhaluje klíčové 
problémy

Učí, vede a motivuje 
své spolupracovníky ke 
zlepšování

Vytváří ve fi rmě kulturu 
zlepšování

Defi nuje témata k řešení 
a cíle

Podporuje projektové 
manažery, poskytuje jim 
zdroje a vytváří podmínky

Rozhoduje a v případě 
potřeby řeší konfl ikty 
a problémy v projektech

Obrázek 5.16 Důležité skupiny lidí při projektovém zlepšování, jejich profi ly a úkoly

r
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Organizace zlepšování v podniku se postupně vyvíjí. V první fázi se obvykle vytvoří formál-
ní struktura s koordinátory a trenéry, jejichž úlohou je vytvořit funkční systém zlepšování 
a postupně do něho zapojovat jednotlivce. Častou chybou je, když se nedaří přenášet zlepšování 
na řadové pracovníky, a vytvoří se jakoby umělá, paralelní organizace zlepšování.
V dobře fungující organizaci zlepšování by se časem měli koordinátoři a trenéři stát nadbyteč-
nými, protože by měli zlepšování postupně přenést na procesní manažery a řadové pracovníky. 
Klíčovou úlohu ve zlepšování výrobních procesů by měli přebírat mistři, kteří by této činnos-
ti měli věnovat minimálně čtyři hodiny denně. Předpokladem k tomu je, aby mistři nemuseli 
v procesech řešit denně množství operativních problémů, čehož se dá docílit vytvořením auto-
nomních týmů, funkcí týmového parťáka, postupnou stabilizací procesů.
V mnohých fi rmách narážíme při zlepšování procesů na následující problémy:

Pracovníci nepociťují zlepšování jako hlas vnitřního „chtění“, ale jen jako potřebu něko-
ho, kdo to od nich vyžaduje. U Japonců jde potřeba zlepšování zevnitř, přirozeně. Pra-
covníci v našich fi rmách rádi zlepšují ve svém soukromém životě, zlepšování v podniku 
jim někdy připadá cizí a zbytečné.
Manažeři v procesech často nemají o zlepšování zájem. Je to pro ně zátěž a nepomáhají 
zlepšovateli.
Manažeři si neuvědomují novou úlohu, přístup – nejen podporovat zlepšování procesů, 
ale především napomáhat ke zlepšování a učení svých lidí.
Pracovník, ačkoli chce něco zlepšit, neví jak. Nevidí základní plýtvání. Všechen nepořá-
dek v procesech na jeho pracovišti se mu zdá normální.
Pracovníci neznají jednoduché nástroje pro eliminaci plýtvání a generování zlepšení. 
Firmy sice na papíře budují systémy zlepšování, ale nepodporují aktivní učení, trénování 
pracovníků a manažerů ve zlepšování přímo v procesu.
Zlepšování je často zastoupeno jen ve výrobních procesech. V administrativě a předvý-
robních etapách prakticky neexistuje. Právě v předvýrobě by zlepšování mohlo řešit pří-
činy budoucích nákladů a nekvality.

Zde je desatero pro manažery, kteří chtějí dosáhnout dobré organizace zlepšování:
1. Změna začíná zevnitř – musíme se naučit vidět chyby nejprve na sobě, ve svém chová-

ní, ve svých postojích a návycích. Kritický pohled na sebe a své nedostatky je základem 
zlepšování.

2. Začněme změnu od sebe – začněme zlepšovat sebe, své pracoviště, proces. Naučme se vidět 
plýtvání ve svém životě a v práci, na svém pracovišti. Proaktivně odstraňujme své nedostat-
ky, chyby a plýtvání ve vlastní oblasti zodpovědnosti. Buďme pozitivním příkladem.

3. Každá změna začíná od konce. Zlepšování musí mít cíl, jasnou představu, smysl. Úkolem 
manažerů je vytyčovat cíle a odhalovat překážky.

4. Změna potřebuje správné načasování. Je dobré řešit problém v předstihu než odstraňo-
vat někdy katastrofální následky. Ne všechno se dá vyřešit v omezeném čase, problémy je 
třeba vybírat podle priorit. K řešení problému potřebujeme čas, stejně jako na to, aby se 
řešení „usadilo“, aby si lidé na změnu zvykli. Platí zákon farmy, podle kterého je potřeba 
poznat čas setí, čas kultivace i čas sběru úrody. Některé věci se nedají urychlit.
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5. Změňte to, co můžete – ostatní změní někdo druhý. Můžeme změnit věci, které jsou 
v okruhu našeho vlivu. Proaktivita však znamená, že pokud nám na problému a jeho 
řešení záleží, můžeme okruh svého vlivu rozšiřovat. Mnohokrát nám lidé v podnicích 
říkají, že nemůžou některé věci ovlivnit, protože je to v kompetenci vrcholového vedení. 
Přitom se každý měsíc střetávají se sponzory svých projektů (vrcholovými manažery) 
a záleží jen na nich, zda s nimi tento problém prodiskutují nebo ne.

6. Motivujte a vtáhněte do změny ostatní (nebojujte s nimi) – oni potom změní okolní svět. 
Jakmile lidé pochopí smysl toho, co od nich chceme, a jsou s ním ztotožnění, jejich moti-
vace je obvykle dostatečná. Bojování s lidmi vysává energii a je většinou následkem slabé 
komunikace, nepochopení cílů a pravidel.

7. Soustřeďte se na udržení změny. Vymyslet zlepšení není ten největší problém. Největ-
ším problémem je jeho realizace a udržení změny. V mnohých našich podnicích si lidé 
roky zvykali na rozličné zlozvyky, které chceme zlepšováním vykořenit. Je to podob-
né jako v přírodě – k odstranění buřiny potřebujeme mnohem víc energie než k jejímu 
rozmnožení. Na dobré návyky je nutné více času a energie než na zlozvyky. 

8. Budujte kulturu důvěry. Prostředí důvěry dává lidem pozitivní energii, povzbuzení a sil-
nou motivaci. Budování důvěry v podniku je budování výkonnosti.

9. Změna musí mít zákazníka. Změnu děláme pro konkrétního interního či externího 
zákazníka a měla by se pozitivně projevit na výsledcích celého podniku. Změna, která 
nepřinesla přínosy pro zákazníky (akcionář, interní a externí zákazník, zaměstnanec, 
životní prostředí), není zlepšením.

10. Změna vyžaduje změnu paradigmatu, pohled z jiné perspektivy. Na začátku této kapito-
ly jsme mluvili o vektorové setrvačnosti. Ve spoustě našich podniků jsme našli mnohé 
příklady „podnikové slepoty“. Je dobré, když dáme ve zlepšovatelských týmech prostor 
i hlasům, které zpochybní zažité postupy, lidem, kteří jsou nezkušení a položí otázky, 
které by se „moudří a zkušení“ položit styděli. 

V organizaci zlepšování v podniku bychom měli mít vyřešeny tyto okruhy problémů:

Organizace zlepšování – propojení zachytávání problémů s různými způsoby jejich řeše-
ní – individuální návrhy, nápady, workshopy, projekty
Jednotný a jednoduchý systém vyhodnocení – jednoduchost kontra přesnost
Navigace a řízení procesu zlepšování – zlepšovat tam, kde je to zapotřebí, správně vybírat 
problémy a přiřazovat jim priority
Motivace lidí a odměňování
Zajištění rychlé realizace zlepšení a udržení dosaženého stavu
Neustálý výcvik lidí – moderování, techniky řešení problémů
Neustálá podpora managementu
Také systém zlepšování je třeba neustále zlepšovat
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Když diskutujeme v podnicích o hlavní překážce zlepšování procesů, většinou zaznívá jeden 
hlavní argument – nedostatek času. Připadá nám to, jako kdybychom smutně konstatovali asi 
toto: „Jsme velmi chudí, protože jsme tak zaneprázdnění, že nemáme čas vydělávat peníze.“
Přestaňme se vymlouvat. Obchodníci nám v podnicích tvrdí, že zákazníkům věnují třetinu své 
pracovní doby. Co dělají? Sledují dokončení zakázek ve výrobě a řeší operativu. Manažeři prosedí 
měsíčně jeden týden na poradách, na nichž často jen popíší hromady papíru a vygenerují úkoly, 
které zaměstnají vyplňováním tabulek další desítky zaměstnanců. V mnohých mezinárodních 
koncernech věnují koordinátoři zlepšování víc času přípravě prezentací pro své „koordinátory“ 
než samotnému zlepšování. Ještě nikdo nezlepšil reálný proces v powerpointové prezentaci.

Zde je několik typů, jak získat víc času na zlepšování:
Řešme v daném čase méně problémů, ale dotáhněme je do konce tak, aby se neopakova-
ly. Problémy začnou postupně ubývat a čas nám zůstane.
Vyčleňme si na zlepšování čas (diskuze problémů na začátku a konci směny, týmové 
schůzky, jeden den v týdnu setkání projektových týmů) a v tomto čase se plně koncent-
rujme na řešení defi novaných problémů.
Rozšiřujme počet lidí, kteří jsou schopni přebírat důležité úkoly ve zlepšování procesů 
– projektoví manažeři, moderátoři, specialisté, trenéři, členové týmů apod. Uvědomme 
si, že každý projekt a workshop je zároveň školou.

Obrázek 5.17 Zpětný rozbor akce – AAR report

Nezačínejme nové projekty, dokud jsme nedokončili ty předchozí. Každý projekt začí-
nejme pohledem dozadu (zpětný rozbor akce – aft er action report) – obr. 5.17. Je to 
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rozbor reálného průběhu akce okamžitě po jejím uskutečnění. Může se vykonávat napří-
klad po ukončení složitého přetypování nebo údržbářského zásahu, po ukončení směny, 
workshopu či projektu. Cílem je poučit se z chyb, které jsme udělali.
Mnoho času při řešení problémů se ztrácí nedisciplínou členů týmu, neplněním zadá-
ní, nedostatečnou spoluprací, konfl ikty. Projektový manažer nebo procesní manažer ve 
spolupráci se sponzorem mají dostatečné množství prostředků k řešení tohoto stavu – 
v koučinku, přes trénování komunikace, řešení konfl iktů a spolupráce, až po represivní 
opatření (neplnění úkolů v projektu nebo workshopovém týmu je porušení pracovních 
povinností).
Uchovávání informací o řešeních a popisů ověřených postupů a metod k jejich dalšímu 
využití. Budování katalogů problémů a principů jejich řešení, budování databází nejlep-
ších praktik, fi lmů apod. (obr. 5.18).

Používá se na zaznamenávání způsobů řešení různých problémů ve fi rmě, ale i při návštěvě jiných 
závodů, projektech, zlepšovacích návrzích či studiu literatury. Slouží k systematickému zazna-
menávání dobrých a špatných zkušeností v jednoduché formě – náčrtek, foto, krátký popis

Obrázek 5.18 Záznam učení se

Správné řízení našich aktivit v čase – někdy také označováno jako časový management 
či management času. Čas se však nedá řídit, ještě nikdo ho nezpomalil ani nezastavil. 
Dají se řídit jen naše aktivity, které v plynoucím čase vykonáváme. V této souvislosti si 
ukážeme jeden příklad, který může pomoci zvýšit naši efektivnost, ale je zároveň i typic-
kým příkladem zlepšování v oblasti administrativy a duševní práce.
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Příklad
Mnoho lidí si myslí, že výkonnost znamená naplánovat a vykonat v daném čase co nejvíc činnos-
tí. Je to hloupost. Důležité je věnovat se v daném čase činnostem, které jsou důležité. Co jsou to 
důležité činnosti? Nechceme se na tomto místě pouštět do fi lozofi ckých diskuzí, ale pokud bychom 
chtěli zobecnit tuto otázku, tak důležité činnosti jsou ty, které přispívají k naplnění našeho životní-
ho poslání. Jestliže chceme žít svůj život pro rodinu a pro druhé, tak jsou to činnosti, které přispíva-
jí k těmto cílům. Pokud jsme manažerem, jde většinou o činnosti, které přispívají ke strategickým 
cílům podniku a k našim manažerským cílům. Rozumní lidé mají svůj život vyvážený – rozvíjejí 
svůj intelekt, ducha, duši i fyzickou sílu a svůj čas se snaží rovnoměrně rozdělit například mezi 
studium, meditace, rozjímání, modlitbu, jógu, budování vztahů, lásku, cvičení, relaxaci aj.
Lidé, kteří chtějí mít svůj život v rovnováze, se tedy snaží rozdělit svůj čas mezi tyto čtyři základ-
ní dimenze (obr. 5.19).
Pokud chceme kromě rovnováhy dosáhnout i výkonnosti, měli bychom přemýšlet i nad tím, ve 
kterém kvadrantu trávíme nejvíc času (obr. 5.20).

Obrázek 5.19 Čtyři dimenze člověka, jeho rozvoje a motivace (S. Covey)

Tipněte si, ve kterých kvadrantech pracují manažeři vysoko výkonných organizací? Výsledek 
najdete na obrázku 5.21.

Dávat přednost důležitým věcem – řídit svůj čas znamená řídit svůj život. Musíme odlišovat věci 
důležité a nedůležité a věci naléhavé a nenaléhavé. Dobrý manažer se věnuje věcem důležitým, 
které nejsou naléhavé, tj. plánuje, předchází problémům, pracuje pro budoucnost.

5. Organizace zlepšování v podniku
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Po této teoretické přípravě můžeme konečně přejít k našemu příkladu.
1. Jste manažery výroby a máte defi nované cíle uvedené v následující tabulce 5.1. V rámci 

pracovního týdne byste měli vykonávat činnosti uvedené v tabulce 5.2. Rozdělte uvedené 
činnosti na naléhavé a důležité.

2. Rozdělte čísla výše uvedených činností do jednotlivých kvadrantů na následujícím obráz-
ku a spočítejte čas v jednotlivých kvadrantech za týden.

3. Každý měsíc jste hodnoceni podle plnění plánu výroby. Týdenní pracovní čas je 40 
hodin. Není-li možné vykonat všechny plánované činnosti v tomto čase, podle vlastní-
ho uvážení vyškrtněte některé činnosti tak, abyste ostatní činnosti byli schopni vykonat 
v plánovaném čase. Činnosti, které jste nevyškrtli, zaplánujte do týdenního kalendáře.

4. Ještě jednou se vraťte k původní tabulce činností. Představte si, že nemáte žádné časové 
omezení na jejich vykonání. Přiřaďte jednotlivým činnostem priority od 1 do 25 (1 – nej-
vyšší) s ohledem na své cíle (manažer výroby).

5. Porovnejte činnosti, které jste naplánovali v kalendáři a které jste označili jako prioritní 
pro vás – výrobní manažery.

6. Vytvořte plán, který vám umožní splnění všech 25 činností v rámci pracovního týdne.

Naléhavé Nenaléhavé
Důležité Zabezpečování chybějícího materiálu, operativní 

řešení nekvality, hledání náhrady za chybějícího 
pracovníka, zabezpečování chybějících náhradních 
dílů a nářadí, odstraňování poruchy na lince, urgo-
vání meškajících zakázek
1. operativní manažer (stres, hašení problémů) 
– přesuň do kvadrantu 2

Hledání příčin chronických problémů a jejich 
odstraňování, rozvoj schopností spolupracovníků 
– trénování týmu, systematická identifi kace a eli-
minace plýtvání, zlepšování pracoviště, zlepšování 
komunikace a spolupráce v týmu a s jinými týmy, 
defi nování nových standardů a cílů
2. dobrý manažer – prevence, plánování, systém

Nedůležité Zpracovávání nouzových hlášení pro vedení – odů-
vodňování příčin problémů ve výrobě – neplnění 
výkonu, nedodělky, přesčasy, poruchy, vyřizování 
telefonických hovorů, příprava podkladů pro audity 
(podklady pro audity by měly být standardy každo-
denní praxe)
3. neefektivní manažer – námaha bez výsledků 
– eliminuj, deleguj

Hádky a hledání viníků v jiných týmech, zábava 
na internetu, vyplňování nesmyslných statistik, 
reklamování výkonových norem, řešení drobných 
problémů vyplývajících z nedodržování standardů
4. zabíječ času – rezignace, nezájem – eliminuj

Obrázek 5.20 Kvadranty času (S. Covey)

Naléhavé Nenaléhavé
Důležité Špičkové fi rmy – 20 až 25 %

Průměrné fi rmy – 25 až 30 %
Špičkové fi rmy – 65 až 80 %
Průměrné fi rmy – 15 %

Nedůležité Špičkové fi rmy – 15 %
Průměrné fi rmy – 50 až 60 %

Špičkové fi rmy – max. 1 %
Průměrné fi rmy – 2 až 3 %

Obrázek 5.21 Kde pracují manažeři vysoce výkonných a kde průměrných fi rem? (S. Covey)
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Cíl Současný stav 
12/2003

Cílový stav  Způsob měření Termín Nástroj

Spokojenost 
zákazníka

Plnění termínů 
75 %

Plnění termínů 
95 %

(Počet objedn. / 
Počet objednávek 
na čas) × 100

12/2009 Disciplína, týmová práce, 
zlepšení MTZ

Redukce 
nákladů

100 000/ks 90 000/ks Přímé výrobní 
náklady v Sk

12/2009 Řízení podle cílů, zlepšování 
procesů, projekt snižování 
nákladů

Zvýšení 
produktivity

10 mil./týden 12 mil./týden Průtok / proces 12/2009 TPM, kvalita, pořádek a dis-
ciplína, týmová práce, řízení 
podle cílů

Jazykové 
znalosti

Němčina – stu-
peň 2

Němčina – stu-
peň 3

Jazyková zkouška 12/2009 Samostudium a tréninky 
s lektorem v pracovní době

Odborné 
znalosti

Master studium Certifi kát Zkouška 12/2010 Studium master, práce
na projektech a úlohách

Příprava nové 
výroby

Výrobní linka 
1–2

Výstavba nové 
linky a moderni-
zace linek 1–2

Realizace pro-
jektu a náběh 
výroby

 6/2009 Investiční projekt, projekt 
linek a projekt náběhu výroby

 Tabulka 5.1 Cíle manažera výroby

Č.  Činnost: D – denně / T – týdně Čas/hod. Důležité Naléhavé
1  Denní shánění chybějícího materiálu a dokumentace – D 1 x x

2  Denní porady k řešení neočekávaných problémů – D 0,5 x x

3  Rozdělování práce, kontrola a evidence práce – D 0,5 x x

4  Porada k týdenním úlohám – T 1

5  Zpracování týdenního hlášení – T 1

6  Trénink německého jazyka (předpoklad na manažerský post) – T 2 x

7  Projekt zvyšování produktivity ve výrobě – T 3 x

8  Jednání s klíčovým dodavatelem o snížení ceny – T 2 x

9  Příprava na workshop redukce nákladů ve výrobě – T 2 x

10  Telefonáty z jiných útvarů o průběhu zakázky – D 0,5 x

11  Vybavování e-mailů – statistiky z výroby pro ředitele – D 0,5 x x

12  Zpracovávání prezentací na porady vedení – T 2 x

13  Příprava nové investice – setkání s jinými útvary – T 2 x

14  Odborné studium potřebné na udržení a zvýšení pozice ve fi rmě – T 3 x

15  Příprava plánu na druhý den – D 0,5 x x

16  Kontrola zabezpečení materiálu a lidí na druhý den – D 0,5 x x

17  Příprava podkladů pro certifi kaci – T 2 x

18  Krátké a neočekávané návštěvy na pracovišti – D 1 x

19  Doprovázení návštěv ve výrobě – T 2

20  Defi nování cílů s pracovníky na další období – T 2 x

21  Audity a kontroly dodržování pořádku a údržby – T 2 x

5. Organizace zlepšování v podniku
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22  Vyhodnocování zlepšovacích návrhů pracovníků – T 1 x

23  Hodnocení a odměňování pracovníků – T 1 x

24  Vyhodnocování příčin nekvality, nápravná opatření – T 3 x

25  Příprava statistik a podkladů pro mateřský závod – D 0,5 x

Tabulka 5.2 Činnosti manažera výroby a jejich časová náročnost

Naléhavé Nenaléhavé
Důležité Činnosti: 1, 2, 3, 10, 11, 15, 16

Celkový čas: 20 hod/týden

Činnosti: 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24

Celkový čas: 25 hod/týden

Nedůležité Činnosti: 18, 25

Celkový čas: 7,5 hod/týden

Činnosti: 4, 5, 19

Celkový čas: 4,5 hod/týden

Obrázek 5.22 Vyhodnocení analýzy rozdělení činností a potřebný čas v průběhu jednoho týdne

Rozbor činností a spotřeby času za týden je zobrazen na obr. 5.22. Tento rozbor ukazuje, že 
celková spotřeba času je 57 hodin, tedy víc, než je standardní pracovní doba za jeden týden (42 
hodin).

Jak manažeři řeší tento problém:
- Část manažerů pracuje déle nebo na některých úkolech pracují doma a přes víkendy. 

Tento přístup však vede k tomu, že zanedbávají další stránky rozvoje své osobnosti (vzta-
hy, duchovní rozvoj, relaxace, sport aj.). Výsledkem tohoto přístupu je nevyvážený život-
ní styl, který může vyústit v rodinné problémy, stres, nemoc, frustraci apod.

- Část manažerů některé činnosti jednoduše neudělá, odloží je, přesune na jiný termín. 
Získají manažeři přesunutím na jiný termín více času? Většinou ne, protože další týden 
přinese podobné problémy a přesunuté činnosti se přesouvají dále. Které činnosti je 
možné přesouvat? Obvykle ty, které nejsou naléhavé (učení se jazykům, vzdělání, strate-
gické projekty a schůzky). Problém je často ještě větší, protože reálný život přináší další, 
neočekávané, „důležité a naléhavé“ úkoly, takže kvadrant číslo 1 (důležité a naléhavé) se 
zvětšuje na úkor kvadrantu číslo 3 (důležité a nenaléhavé). Důsledkem je orientace na 
krátkodobé výsledky a zanedbávání dlouhodobé výkonnosti manažera i procesu, za kte-
rý zodpovídá. Výsledkem je zároveň více stresu a hašení problémů na úkor systematické 
a koncepční práce. Následkem je to, co vidíme denně v mnohých fi rmách – přetížení 
manažeři, kteří nemají na nic čas, a přitom (nebo právě proto?) jim kolabují procesy. 
Pokud mluvíme o zlepšování procesů, tak právě tady je řešení, jak se dostat z tohoto 
začarovaného kruhu ven.

Zkusme se společně podívat na tabulku 5.3., kde jsou navržena některá řešení. Řešení může být 
samozřejmě mnohem víc, záleží na konkrétním procesu. Základem je však vytvořit si podobnou 
mapu rozdělení činností a času a pracovat s ní. Výsledkem je více času na důležité věci, vyšší 
výkonnost, ale i vyrovnanější a spokojenější život. A ještě jedna rada pro manažery na závěr 
– podívejte se někdy na kvadranty rozdělení činností svých asistentek a sekretářek a zamysle-
te se nad sebou, jestli je zbytečně nenutíte pracovat jen na „důležitých a naléhavých úkolech“. 
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Proč jsou všechny úkoly naléhavé? Pomožme zvýšit výkonnost a kvalitu práce i života také níže 
postaveným pracovníkům, kteří mají někdy problém bránit se „lavině naléhavých úkolů“.

Č.  Činnost: 
 D – denně / 
 T – týdně

Čas/
hod.

Příčina Řešení Úspora 
hodin

1 Denní shánění chybějícího materiá-
lu a dokumentace – D

1 Chyby v plánování 
výroby

Delegování na mistra a doladění 
plánovacího systému

 1D 

2 Denní porady k řešení neočekáva-
ných problémů – D

0,5 Výskyt neočekávaných 
událostí v provozu

Zefektivnění a zkrácení porady, 
vizualizace

 0,25 D

3 Rozdělování práce, kontrola a evi-
dence práce – D

0,5  Delegování na parťáka týmu 0,5 D

4 Porada k týdenním úlohám – T 1  Zefektivnění porady  0,5 T

5 Zpracování týdenního hlášení – T 1  Vizualizace, sběr dat z provozu 
a automatické generování hlášení 
v počítači

 1 T

6 Trénink německého jazyka (předpo-
klad na manažerský post) – T

2    

7 Projekt zvyšování produktivity 
ve výrobě – T

3    

8 Jednání s klíčovým dodavatelem 
o snížení ceny – T

2 Přesun na oddělení nákupu nebo 
logistiky

 

9 Příprava na workshop redukce 
nákladů ve výrobě – T

2    

10 Telefonáty z jiných útvarů 
o průběhu zakázky – D

0,5  On-line informace o průběhu zakáz-
ky jsou dostupné v intranetu

 0,5 D

11 Vybavování e-mailů – statistiky 
z výroby pro ředitele – D

0,5  Delegování na asistentku 0,5 D

12 Zpracovávání prezentací 
na porady vedení – T

2  Zavedení A3 reportů  1,5 T

13 Příprava nové investice – setkání 
s jinými útvary – T

2    

14 Odborné studium potřebné na 
udržení a zvýšení pozice ve fi rmě 
– T

3    

15 Příprava plánu na druhý den – D 0,5  Delegování na mistra 0,5 D 

16 Kontrola zabezpečení materiálu 
a lidí na druhý den – D

0,5 Improvizace, chybí 
standardy

Standardizace a delegování na 
mistra

0,5 D 

17 Příprava podkladů pro certifi kaci – T 2  Delegování na asistentku a proces-
ního kvalitáře

 

18 Krátké a neočekávané návštěvy 
na pracovišti – D

1  Zrušit, eliminovat  1 D

5. Organizace zlepšování v podniku
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19 Doprovázení návštěv ve výrobě – T 2  Delegování na vybrané pracovníky 
– důchodce

 2 T

20 Defi nování cílů s pracovníky 
na další období – T

2    

21 Audity a kontroly dodržování pořád-
ku a údržby – T

2    

22 Vyhodnocování zlepšovacích návrhů 
pracovníků – T

1    

23 Hodnocení a odměňování pracov-
níků – T

1    

24 Vyhodnocování příčin nekvality, 
nápravná opatření – T

3  Do šesti měsíců eliminovat nekvali-
tu projektem six sigma a zrušit

 2,5 T

25 Příprava statistik a podkladů pro 
mateřský závod – D

0,5  Zrušit, automatizovat, delegovat  0,5 D

Tabulka 5.3 Návrhy řešení a úspory času

Z tabulky 5.3. je patrné, že v krátkém čase je možné poměrně jednoduchými opatřeními ušetřit 
až 5,25 hodiny denně na činnostech, které nepřidávají hodnotu, jsou způsobené nestabilními 
procesy nebo můžou být přesunuty na jiné pracovníky. Týdně jsme takto získali neuvěřitelný 
čas 26,25 hodiny. To ale není všechno. Dalšími opatřeními jsme získali ještě 7,5 hodiny týdně. 
Celkem je to téměř celý pracovní týden „přetíženého“ manažera – 33,75 hodiny. Možná se nyní 
usmíváte, že je to učebnicový příklad. Není! Podívejte se na mnohé „manažery“ ve vašich pod-
nicích, pohlédněte i na sebe, analyzujte, čemu věnujete během týdne pozornost, kolik času vám 
to zabírá a co se s tím dá dělat. Budete překvapení.

A jaká je pointa našeho případu? Můžou být dvě:
– To první je poznání, že manažera, kterému jsme ušetřili 33,75 hodiny z týdenní práce, 

vlastně nepotřebujeme (dávejte si pozor na lidi, kteří neustále zdůrazňují, že mají moc 
práce).

– Druhou pointou je zaměření pozornosti tohoto manažera na skutečné oblasti, kde se 
dá dosáhnout výkonnosti – na vzdělávání sebe i svých spolupracovníků, na zlepšování 
procesů a inovace, na to, co se předtím přesouvalo z týdne na týden do budoucnosti.
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5.3. Zlepšování procesů a jeho neviditelné prvky
„Všechny fordy jsou úplně stejné – na rozdíl od lidí. Každý život je novým jevem pod sluncem. Nikdy 
před ním nic stejného nebylo a nikdy nebude. Každý mladý člověk by si tohoto měl být vědom. Měl by se 
snažit objevit v sobě tu jedinečnou jiskru, kterou se odlišuje od jiných lidí, a foukat do ní ze všech sil, aby 
se rozhořela. Společnost a školy ji v něm možná budou chtít udusit, protože jejich snahou je zformovat 
nás všechny stejně. Já však tvrdím: nenechte tu jiskru zhasnout – ta jediná z vás může něco udělat.“

 (Henry Ford)

Už v první kapitole jsme uvedli, že nejúspěšnější výrobce automobilů na světě – společnost 
Toyota – považuje za hlavní pilíře svého výrobního konceptu respekt k lidem a neustálé zlepšo-
vání. V této fi rmě ročně realizují víc než milion zlepšovacích návrhů a kaizen je stejně přirozený 
jako dýchání.

Podívejme se tedy v úvodu této části na některé neviditelné prvky konceptu nazývaného výrobní 
systém Toyota či Toyota Way.

U fi rmy Toyota je zajímavá jedna věc: fi rma roste, expanduje a zároveň je integrovaná. Firma, 
která má téměř 300 tisíc zaměstnanců, udržuje systém hodnot a kulturu porovnatelnou s malými 
rodinnými fi rmami. H. Takeuchi, E. Osono a N. Shimizu v časopise Harvard Business Review 
6/2008 uvádějí následující prvky, které umožňují Toyotě zvládnout dynamický růst s integrací:

Rozvoj a růst Integrace
1. Nemožné, protiřečivé cíle
2. Lokální kustomizace pro trhy v jednotlivých zemích
3. Experimentování a učení se

1. Respekt k hodnotám zakladatelů
2. Management lidí
3. Otevřená komunikace

Jaké jsou další skryté zbraně společnosti Toyota?
Firemní trh na podnikatelské myšlenky, rozvoj umění vynalézavosti, hledání elegantních 
řešení. Co je to elegantní řešení? Není to převratné a velkolepé technické řešení. Je to 
jednoduché řešení, při kterém lidé zdvihnou obočí a řeknou „aha“. Je to trochu kreati-
vita, jednoduchost, inteligence, úspornost a kvalita. Je to řešení, při kterém se dosáhne 
požadovaný efekt s minimálním úsilí. Inženýr hledá elegantní řešení s minimem plýt-
vání a spotřeby zdrojů, matematik hledá elegantní řešení s minimálním počtem kroků 
k nalezení optima. Elegantní řešení je nesmírně jednoduché a ohromně silné. Je to často 
velmi jednoduchá myšlenka, která změní všechno. Elegantní řešení jsou všude okolo nás, 
jen je třeba objevit je. 
Experimentování v malém, ale často, učení se a sbírání zkušeností prací, neustálým zlep-
šováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním dobrých a zlých zkušeností. Vyváženost, 
rytmus, systematický postup v malých krocích k dlouhodobému cíli, správné načasování 
inovací a vyvážená kombinace malých změn (kaizen) a inovací (kaikaku).
Plochá struktura, týmová práce, rozsáhlé diskuse a hledání konsenzu a win-win. Mnoho 
mítinků probíhá ve velikých prostorách (obeya), ve kterých jsou postery, procesní mapy, 
A3 reporty a všechny důležité informace o řešených problémech v grafi cké formě.

r

r

r
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Obrázek 5.23 Obeya – prostor pro setkání projektového týmu a managementu

Hledání dokonalosti, poctivé dotahování věcí do konce, defi nování a řešení protiřeči-
vých zadání, nekompromisní a extrémní cíle.
Dokonalá znalost problému – proces, produkt, zákazník, dodavatel (Go and See, Genchi 
Genbutsu, learn to see). Řešení problémů přímo v dílně se znalostí reálné situace, analý-
za požadavků zákazníků na nový produkt přímo u zákazníka apod.
Vizuální komunikace v celém podniku (A3 reporty, grafy, vizuální pomůcky, andon 
myšlení a komunikace v obrázcích).
Standardizovaná práce, zaznamenávání a učení se nejlepších praktik (výroba, kvalita, 
náklady, výzkum, vývoj, nákup, strategické plánování, administrativa, atd.).
Učení se, rozvoj lidí a jejich talentu, učení se prací, pokusy a experimenty, zaznamenává-
ní dobrých a zlých zkušeností (AAR – aft er action report, hansei – sebekritické obrácení 
se do sebe, hledání možností zlepšení člověka a jeho okolí). AAR (report po akci): zpětná 
analýza akce nebo projektu, která odpovídá na otázky, jaký byl plán, jaká byla skutečnost, 
proč vznikla odchylka, co musíme příště udělat jinak. Problém je příležitost, kultura, 
kde se lidé nekritizují, objevení problému je první krok k řešení i neúspěšná řešení jsou 
zdrojem poučení.
Uchopení nehmotného, emoce, kreativita, překonávání sebeuspokojení a mentálních 
bloků, změny paradigmat v období úspěchu, překonávání omezení v myslích pracovníků 
a defi nování přelomových cílů.
Práce s čísly a fakty, manažerské dashboardy, A3 reporty, hoshin kanri systém akčních 
plánů na realizaci strategických cílů, proprační systém plánování a řízení nákladů – tar-
get costing. Soustředění se na realizaci strategie (80 %), příprava, realizace a monitoro-
vání plnění akčních plánů (hoshin kanri, strategy deployment).

r

r

r
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Manažer je učitel, je zodpovědný za to, že se přenášejí dále geny DNA – dokumentování 
všeho, učení se a přenášení zkušeností, hodnot a manažerských praktik na jiné.

Některé mýty o výrobním systému Toyota (TPS)

Mýtus Realita

TPS funguje v Japonsku, vychází z japonské 
mentality a kultury

Příklad závodu GM Fremont – nejhorší závod, demotivovaní pracovníci, 
destrukce a rozpad. Společný podnik NUMMI – Toyota zaměstnala 85 % 
těchto pracovníků, investovala tři mil. USD do jejich školení, vytvoření 
týmů a systému zlepšování, rok po náběhu výroby nejvyšší produktivita 
a kvalita mezi závody GM, zavedení 10 tisíc zlepšovacích návrhů

Štíhlý podnik znamená redukovat režijní 
(indirektní) pracovníky na minimum

Japonské fi rmy mají poměrně vysoký počet „režijních“ pracovníků, kteří 
budují systém, standardizují a zlepšují procesy, popisují nejlepší praktiky, 
učí, rozvíjejí znalosti

Manažeři se musí zabývat produktivitou 
a efektivností výroby, musí pracovat s čísly 
a musí neustále vytvářet tlak na zvyšování 
výkonnosti

Manažeři jsou zodpovědní za rozvoj spolupracovníků, učí je rozumět pro-
cesům, řešit problémy a samostatně pracovat. Manažeři rozumějí nejen 
číslům, ale i technickým detailům výrobku a výrobního procesu

Je důležité zajistit vysoké využití zařízení 
a eliminovat zastavení linky

Japonské fi rmy zastavují svoje linky při výskytu problémů a okamžitě řeší 
příčiny problémů tak, aby se neopakovaly – právě proto mají vysokou 
produktivitu

Japonské fi rmy používají roboty, automatizaci 
a nejmodernější stroje

Japonci používají techniku s rozumem, považují ji pouze za doplněk 
člověka ve výrobě, namísto robotů používají víc jednodušší a rychlejší 
automaty, upřednostňují jednodušší, modulární a technicky ověřené 
stroje, automatizují s rozumem

Japoncům chybí kreativita, všechno mají 
standardizované a postavené na disciplíně

TPS spojuje obrovskou kreativitu se standardizací nejlepších praktik, 
která umožňuje jejich rychlý přenos a další zlepšování. Spojení zlepšování 
a inovací s obrovským smyslem pro detail, disciplínu, perfektní dotahová-
ní věcí do konce je silnou konkurenční zbraní této fi rmy

TPS a lean se dají využít jen v sériové automo-
bilové výrobě

Principy a metody TPS úspěšně implementovaly malé i střední fi rmy, 
fi rmy, které vyrábějí na zakázku, počítačové a vývojové fi rmy, nemocnice, 
dřevařské a nábytkářské fi rmy, potravinářské podniky, banky a jiné

Je to jen další módní vlna, po čase přijde něco 
jiné

TPS se rozvíjí 70 let, je to fi lozofi e postavená na principech, které platí 
a fungují. Většina „nových“ konceptů vychází ze stejných principů, pro-
tože neexistuje jiná cesta, jak se může rozvíjet organizace – učení se, 
vzájemné odevzdávání si znalostí a zkušeností, překonávání paradigmat 
a hledání přelomových řešení, respekt a úcta k lidem, týmová spolupráce, 
smysl pro detail a dotahování věcí do konce

Máme štíhlý koncept, manuály a master plán, 
jsme na nejlepší cestě zvládnout TPS v naší 
fi rmě

TPS je především o změnách v hlavách lidí v celé fi rmě, o kultuře ote-
vřenosti, nespokojenosti s plýtváním, o nekompromisním zlepšování 
procesů a hledání nových řešení

Máme kumulované funkce, zredukovali jsme 
všechny „neproduktivní“ pozice, máme nej-
vyšší přidanou hodnotu na hlavu, jsme vzorem 
štíhlosti

Štíhlost znamená rychlé obsloužení zákazníka bez plýtvání – dnes i zítra. 
Znamená to tedy, že musíme mít i „neproduktivní“ pracovníky, kteří 
hledají, defi nují a vytvářejí přidanou hodnotu pro budoucnost – inovace, 
strategická fl exibilita, změny výrobního a podnikatelského systému

r
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Kde jsou hlavní rozdíly v manažerských principech Toyoty a západního světa?

Toyota Evropa

Základem rozhodování 
managementu je vždy 
dlouhodobá fi lozofi e

Práce, růst a soulad celé organizace se 
společným cílem je důležitější než krát-
kodobé vydělávání peněz. Důležité je 
také uvědomění si svého místa v historii 
fi rmy a práce na tom, aby se fi rma dostala 
na další úroveň svého rozvoje. Vytváření 
hodnoty pro zákazníka, společenství 
a hospodářství je základem pro posuzování 
každé funkce v organizaci. Každý musí nést 
zodpovědnost za svůj osud, zdokonalování 
schopností a dlouhodobé produkování 
přidané hodnoty

Manažeři se střídají mezi jednotlivými 
závody a jsou orientovaní často na krátko-
dobé výsledky. Dlouhodobá strategie a fi lo-
zofi e buď neexistuje, nebo zůstává ukrytá 
v kancelářích vrcholového managementu

Vytvoření kontinuálního 
toku, který vyplaví problémy 
na povrch

Kontinuální procesy s vysokou přidanou 
hodnotou, ve kterých je eliminované čeká-
ní, v toku se pohybují informace a materiál 
rychle a bez zdržení, procesy a lidé jsou 
úzce propojeni, problémy jsou okamžitě 
rozpoznány a eliminovány

Mnoho fi rem je vybudovaných hierarchicky, 
lidé jsou „odděleni“ ve svých odděleních. 
Místo kontinuálního toku informací 
a materiálu o zakázce existuje často nepře-
tržitý tok e-mailů, telefonátů a reportů, 
které zdůvodňují, proč něco nejde

Využívání principu tahu 
(pull), který eliminuje 
nadprodukci

Vyrábí se jen to, co chce zákazník a násle-
dující proces. V požadovaném množství, 
čase a kvalitě. Princip tahu zavádí kulturu 
zákazník – dodavatel do celého řetězce 
a redukuje zásoby

V mnoha fi rmách princip tahu není dosta-
tečně uplatňovaný v celém řetězci, protože 
procesy jsou nedostatečně fl exibilní, ale 
hlavně proto, že mnohé interní procesy se 
starají víc o sebe než o svého zákazníka, 
důležitější je často výkon a cíle daného 
útvaru než splnění požadavků „zákaznické-
ho“ útvaru v množství, kvalitě a času

Vyrovnávání pracovního 
zatížení, nivelizace, heijunka

Kromě eliminace plýtvání (muda) se úsilí 
orientuje také na redukci nevyrovnaného 
vytížení (mura) a přetížení lidí a strojů 
(muri). Nevyvážené požadavky zákazníků 
a jejich vliv na výrobní procesy (někdy nízké 
vytížení, někdy přesčasy) jsou eliminované 
systémy pro vyrovnávání pracovního 
zatížení – heijunka, nivelizace

Mnohé podniky se ještě stále zabývají 
otázkami „optimálních“ výrobních dávek 
a maximálním vytížením kapacit. Pře-
těžování lidí a strojů je standard, někdy 
„hrdinství“

Kultura zastavení procesu 
a fi xace problému – kvalita 
u zdroje napoprvé 

Výrobní zařízení jsou vybavena systémy na 
identifi kaci abnormality přímo v procesu. 
Zastavení procesu při vzniku chyby není 
zločin, ale povinnost, aby se našla příčina 
chyby a aby se chyba neopakovala

Zastavení procesu se většinou nekoná. 
Důležité jsou kusy, kusy a kusy. Chyby se 
zametají pod koberec a lidé je v procesu 
tolerují. Výsledkem je mnoho nedostatků 
v procesu, ale i mnoho plýtvání – repasy, 
nadbytečný materiál a lidé.

Standardizace je základem 
zlepšování a zapojení lidí

Používání stabilních, opakovatelných 
metod, standardizace a učení se nejlepších 
praktik – standardizované postupy, časy, 
výstupy z procesů

V mnoha podnicích mají „nejlepší praktiky“ 
lidé skryté v hlavách a privátních sešitech. 
Improvizace vítězí často nad standardizací.
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Vizuální řízení – žádný 
problém nesmí být skrytý

Používání jednoduchých vizuálních ukaza-
telů na identifi kaci normálního a abnor-
málního stavu, eliminace rozptylování 
pracovníka od práce hledáním informací 
v dokumentech nebo v počítači, redukce 
reportů

Na řízení procesu se často používají složité 
a nesrozumitelné technické dokumenty, 
kterým víc rozumějí manažeři a auditoři 
než pracovníci, v procesu, kterým mají 
sloužit, mnohé opakované činností nejsou 
vůbec popsané ve vizuálních standardech

Používání spolehlivé, 
důkladně ověřené 
technologie, která slouží 
lidem a procesům – ne 
naopak

Používání technologie, která pomáhá 
lidem, ale nenahrazuje je. Podrobné testy 
a zkoušení nové technologie před její 
implementací do provozu, opatrné nasazo-
vání technologie, která by narušila kulturu, 
stabilitu nebo spolehlivost procesu

Snaha o nejnovější high-tech technologii, 
která je často nespolehlivá a zbytečně 
předimenzovaná. Samostatnou kapitolou 
jsou monstra informačních systémů, které 
musí obsluhovat štáby lidí, a jejich podpora 
pro každodenní práci je minimální

Výchova lídrů, kteří důkladně 
rozumějí práci, vyznávají 
podnikovou fi lozofi i a učí 
ji jiné

Výchova lídrů ve fi rmě místo jejich naku-
pování zvenčí. Pro lídra nestačí jen dobré 
vykonávání úloh a lidské vlastnosti, musí 
mít též schopnost osvojit si podnikovou 
fi lozofi i a způsob podnikání. Lídři musí mít 
též detailní znalosti z každodenní práce 
a schopnost učit druhé

Lídři se najímají zvenčí, na jejich výchovu 
ve fi rmě není čas, nemají fi remní mentory, 
protože ani oni nemají čas, jejich schopnost 
učit druhé je minimální, protože sami 
nemají čas. Začarovaný kruh, který způ-
sobuje, že nedostatek lídrů a jejich vysoké 
vytížení je příčinou neschopnosti vychová-
vat nové lídry

Rozvoj výjimečných lidí 
a týmů, které sledují 
podnikovou fi lozofi i

Vytvoření silné a stabilní kultury, ve které 
se mohou dlouhodobě rozvíjet podnikové 
hodnoty, výjimečné individuality a týmy, 
neustálé úsilí o rozvoj a učení multifunkč-
ních týmů, které řeší problémy kvality, pro-
duktivity, ale i složité technické problémy

Většina z těchto ušlechtilých cílů zůstává 
jen na papíře, protože jsou v každodenním 
životě převálcované operativou a hašením 
problémů

Rozvoj sítě partnerů 
a dodavatelů

Respekt k dodavatelům a partnerům 
a jejich zapojení do podnikání, podpora 
partnerů, budování důvěry a spolupráce, 
společné dosahování náročných cílů

Dodavatelé jsou často tlačení silou 
k požadovaným cenám, spolupráce s nimi, 
jejich výchova a rozvoj jsou spíše výjimkou

Řešení problémů 
a zlepšování přímo v procesu 
s detailním pochopením 
reálné situace – genchi 
gembutsu

Problémy se řeší přímo u zdroje pozorová-
ním, analýzou a pochopením reálné situace 
lépe než teoretizováním na poradách 
nebo u počítačů. I pro top management je 
metoda „go and see“ důležitým zdrojem 
poznání a odhalování potenciálů pro 
zlepšení procesů

Na pozorování a analýzy v procesu není 
čas, většina problémů se řeší za obrazovkou 
počítače a při powerpointových prezen-
tacích v klimatizovaných zasedačkách, 
bez reálné zkušenosti a znalosti skutečné 
příčiny problému

Rozhodnutí se přijímají 
pomalu, konsenzem, 
detailním posouzením všech 
možných alternativ, vlastní 
implementace probíhá 
potom rychle 

Nedělají se unáhlená rozhodnutí, nevy-
bere se první varianta řešení, všechno se 
podrobně posuzuje v mnoha variantách, 
nemawashi je proces diskuse problémů 
a potenciálních řešení, jehož cílem je 
generování nápadů a hledání konsenzu při 
rozhodování. Pomalé a důkladné rozhodo-
vání pak umožňuje rychlou a bezproblémo-
vou implementaci

Rozhodnutí se přijímají rychle, ukvapeně, 
bez analýzy rizik, bez zpracování a vyhod-
nocení vícero alternativ, bez diskuse, bez 
poučení se z minulých chyb

5. Organizace zlepšování v podniku
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Učící se organizace – zpětné 
vazby a refl exe po ukončení 
projektů, kaizen

Kaizen je nástrojem zlepšování, ale též 
nástrojem učení se. Rozvoj znalostí pro-
bíhá také detailní analýzou ukončených 
projektů, chyb a omylů, nejlepší praktiky 
se standardizují a lidé se je učí používat, 
znalosti se rozšiřují i stabilizací personálu 
a systematickým zaváděním nejlepších 
výsledků do všech oblastí fi rmy

Po ukončení projektu se dělá vyhodnocení 
chyb a poučení se jen minimálně, často 
formálně záznamem v projektové doku-
mentaci. Zpětné vazby a učení se z chyb 
nejsou standardem práce manažerů

V březnu 2009 jsme se zeptali na některé názory společnosti Toyota a kaizen nejpovolanějšího 
experta, autora knihy Toyota Way, Jeff a Likera:

Co dělá Toyota v době krize?

Firma zpomalila výrobu tak, aby ji synchronizovala s klesajícím odbytem, a na každém čtvereč-
ním metru, v každém závodu nekompromisně redukuje náklady. Zároveň věnuje velkou energii 
vývoji nových automobilů pro budoucnost. Centrálním nervovým systémem fi rmy Toyota je 
rada ředitelů v Japonsku, ale skutečné vykonávání všech plánů a kaizen aktivit je rozšířené po 
celém světě, v každém jednotlivém závodě, na každé lince. Toyota integruje dlouhodobou fi lo-
zofi i, štíhlé procesy, rozvoj lidí a systém neustálého řešení problémů. Dnes, kdy fi rmě Toyota 
klesly tržby o víc než 35 %, je její reakce velmi jednoduchá – pokračuje v rozvíjení a žití svých 
podnikových hodnot, které jsou základem toho, že se z malé fi rmy na rýžovém poli v Japonsku 
stal největší výrobce automobilů na světě. Toyota tedy nedělá nic jiného, než dělala vždycky: žije 
a rozvíjí své hodnoty, neustále zlepšuje kvalitu a snižuje náklady, ale hlavně – věnuje se rozvoji 
svých pracovníků. Například v jednom závodě na nákladní automobily v USA klesly objednáv-
ky tak, že výrobní kapacita závodu Toyota je dvakrát větší než poptávka. Všech 3000 lidí chodí 
každý den do práce, kde jsou během celé pracovní doby trénováni, a věnují se kaizenu. Firma 
se snaží, aby řešili problémy kvality a zlepšovali procesy na stále podrobnějším stupni. Při plné 
výrobě nebylo vždy možné naučit všechny jednotlivosti všechny pracovníky. Toyota tedy využí-
vá tento čas k tomu, aby po oživení odbytu a růstu výroby byli její pracovníci lepší a silnější a její 
procesy aby byly dokonalejší než předtím. A nejen to. Toyota masivně investuje do výzkumu 
a vývoje ekologických automobilů s nízkou spotřebou. Kultura fi rmy Toyota, stejně jako lídři 
v jejím vedení, se velmi kriticky staví k propouštění lidí. Tento způsob řešení krize považují za tu 
nejjednodušší, ale nejméně správnou cestu, jak se vypořádat s ekonomickými problémy. Poklesy 
poptávky se řeší redukováním přesčasů a dočasných pracovníků, ale propouštění kmenových 
zaměstnanců se považuje za poslední možnost řešení v případě ohrožení existence společnosti. 
Tato situace zatím ve fi rmě Toyota nenastala.
Toyota snižuje náklady v celé fi rmě a do tohoto procesu jsou zapojeni všichni pracovníci, kteří pra-
cují ve dvacetičlenných skupinách. Tyto skupiny mají defi nované a podepsané cíle, kterých chtějí 
dosáhnout. Používá se na to kaskádový systém rozpadu cílů a akčních plánů hoshin kanri. Denně 
probíhají na každé úrovni podniku kaizen akce, které fi rmě přinášejí velké úspory, ale zároveň 
vytvářejí příležitost pro rozvoj schopností všech pracovníků, kteří do nich jsou zapojení. V závo-
dech v Indianě a v Texasu, které pracují na poloviční výkon, jsou zaměstnanci rozdělení do dvou 
skupin: polovina z nich pracuje na linkách a druhá polovina dělá kaizen a vzájemně se střídají.
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Co je důležité pro rozvoj kaizen kultury v západním světě?

Nejdřív je nutné tomu věřit. Vrcholoví manažeři musí jako první pochopit, že lidé nejsou 
„zdroje a variabilní náklady“, ale nejhodnotnější aktiva, jaká podnik má na vytváření hodnot. 
Dalším krokem je investování do lidí a kaizenu, aby byli schopni každý den efektivně vyhle-
dávat a řešit problémy. V mnohých našich fi rmách se bohužel začíná a končí s kaizenem každé 
1–2 roky. Často se začíná právě tehdy, když se vymění management a fi nanční výsledky nejsou 
dobré a často se šetří právě na investicích do lidí a kaizenu. Toyota je v tomto velmi důsledná 
– investice do lidí a kaizenu mají nejvyšší prioritu. Právě když nám byznys klesá, je ta nejlepší 
příležitost pro tuto investici. V Japonsku se lidé v podnicích věnují kaizenu desítky let a tento 
proces je pro ně zcela přirozený. Nejde tedy o nic speciálního, co může fungovat jen v japon-
ském prostředí, je to především zvyk, který se dlouho pěstuje a který je v lidech dostatečně 
zakořeněný. Tyto podniky nepotřebují speciální programy a tréninky či speciální „akční týdny“ 
a kaizen workshopy, které by byly shora vynuceny managementem. V západních fi rmách je 
kaizen často příliš formální, někdy až přeorganizovaný, lidé jsou stejně inteligentní a schopní 
jako v Japonsku, ale kaizen coby způsob práce pro ně není tak přirozený. Chybí nám často 
vedení ze strany managementu, skutečný „kaizen leadership“, nasazení, energie a vytrvalost, 
které by kaizen v podnicích dostatečně zakořenily a vytvořily by z něj přirozenou součást práce 
každého pracovníka.

Jaký je význam vůdcovství a hodnot ve fi rmě Toyota?

Toto téma právě rozebíráme s Garym Convisem v připravované knize. Po dlouhých letech 
zkušeností ve fi rmě Toyota jsme se dopracovali k názoru, že Toyota skutečně věří v sílu 
a schopnosti svých pracovníků a v jejich rozvíjení, které je založeno především na aktivním 
zapojení všech lidí do kaizenu. Naši manažeři jsou příliš soustředění na problémy každodenní 
výroby a kaizen berou jako činnost, která probíhá v extra vyčleněném čase se speciálně vyško-
lenými experty. Toyota upřednostňuje lídry, kteří skutečně žijí hodnotami fi rmy a kteří jsou 
experty na kaizen a rozvíjení spolupracovníků. Lídři musí nejprve rozvíjet sami sebe a Toyota 
jim k tomu vytváří dostatečné množství příležitostí a výzev. Následně musí všichni lídři roz-
víjet ty ostatní. Tak vzniká neskutečně silný řetězec lídrů shora až dolů, kteří jsou orientovaní 
na zákazníka, žijí společnými hodnotami, jsou výborně připravení v oblasti kaizenu a jsou 
schopní společně dosáhnout cílů fi rmy. I toto je důvod, proč se Toyota brání propouštění lidí 
– aby neoslabila to nejsilnější, co má. Doba krize a ekonomických problémů je čas, kdy je 
třeba věnovat se kaizenu a inovacím, čas, kdy se má investovat do lidí a neničit intelektuální 
kapitál fi rmy.

Shrňme si nyní některé zkušenosti z oblasti vedení, rozvoje a motivace lidí v našich podnicích.

Nechť v tento den pronikne mezi vámi vědomí pospolitosti a vzájemné příslušnosti. Nechť si každý 
z vás uvědomí, že je součástkou armády, ne bojující, ale pracující pro blaho svoje a jiných. Tak jako 
armáda, tak i my jsme při své práci roztřídění na velké a malé oddíly s většími a menšími vůdci. 
Vůdci jsou povinní k lásce k svým podřízeným a podřízení jsou povinní k úctě k svým vůdcům. 

5. Organizace zlepšování v podniku
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Žádnému vůdci se doposud nedařilo zle proto, že se příliš staral o své podřízené, a podřízenému 
se nikdy ještě dobře nedařilo, když se dařilo zle jeho vůdci. Vzájemná důvěra je nejlepším příte-
lem vašeho života a největším pomocníkem ve vašem společném díle. Spása je jen ve vás. Nikdo 
vám nepomůže, když si nebudete pomáhat jeden druhému. Tomáš Baťa, 1. máj 1925 (kabelogram 
z první cesty do Indie) 

V mnohých fi rmách nám kladou otázku: „Jak motivovat naše pracovníky, aby zlepšovali?“ Ve 
většině případů přejde diskuze v řešení problému, jak vyhodnotit přínosy zlepšení a vypočítat 
odměnu. Myslíme si, že iniciativu a práci lidí je třeba ocenit a odměnit, ale nedoporučujeme 
udělat ze systému zlepšování procesů obchod.
Když diskutujeme s pracovníky v podnicích o tom, co je motivuje a demotivuje, zaznívají větši-
nou tyto názory:
Demotivace lidí se spojuje obvykle s následujícími situacemi:

– Lidé nechápou smysl úkolu, cíle a souvislosti, případně pozitiva pro ně i pro celý proces.
– Slabá podpora a nezájem managementu, dlouhý čas na rozhodování a realizaci, nedota-

hování věcí do konce.
– Obavy o pracovní místo nebo obavy ze ztráty výhodné pozice odevzdáním know-how 

a vlastních zkušeností dalším pracovníkům.
– Negativní vztahy v podniku, špatná komunikace, nedostatek pozitivních postojů, absen-

ce ocenění ze strany vedoucích.
– Přetížení iniciativních a schopných lidí ve smyslu pravidla „každá iniciativa musí být 

potrestána“. Lidé často nevidí rozdíl mezi pracovníky, kteří zlepšují a zapojují se do pro-
jektů a workshopů, a lidmi, kteří jen „chodí do práce“.

– Závist okolí – typický faktor na Slovensku nebo v České republice, kde jsou úspěšní 
a aktivní lidé často zesměšňováni nebo jsou předmětem závisti a útoků – obvykle ze stra-
ny většiny, která sama nic významného nedokázala.

Nejlepší motivací lidí je vnitřní motivace – lidé musí chápat smysl toho, co se od nich očekává, 
samotná práce je musí bavit, musí jim dělat radost, vnitřně je naplňovat. Zní to sice pěkně, mož-
ná až trochu budovatelsky, ale jak to udělat v praktickém životě?
Zkusme si nyní ukázat některé motivační prvky, které se nám v naší praxi při zlepšování procesů 
osvědčily.

1. Respekt a úcta k vůdci (lídrovi). Když mají manažeři – lídři přirozený respekt a úctu svých 
spolupracovníků, obvykle je aktivně následují a nejenže plní jejich příkazy, ale snaží se 
jim doslova udělat radost, uspokojit je, dostat od nich ocenění a uznání. Otázkou je, jaký 
by měl lídr být, aby ho spolupracovníci takto následovali. Mnozí z nich vám otevřeně 
řeknou, že pochvala od jejich lídra a učitele je pro ně víc než lecjaká fi nanční odměna. 
Že u vašich lidí tento způsob motivace nefunguje? Zamysleli jste se, proč? Nechybějí 
vám náhodou správní lídři, kteří se sami zlepšují a jdou příkladem? První krok k tomu, 
abychom motivovali spolupracovníky ke zlepšování, je tedy následující – změnit vedoucí 
a lídry. Jak? To je téma na samostatnou knihu – jednu z nich právě dokončuje J. Liker 
s G. Convisem. Na 90 procent neúspěšných lídrů je výsledkem nedostatku jejich charak-
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teru, říká Stephen Covey. Nejlepší lídři se pohybují ve čtyřech dimenzích: vize, realita, 
morálka a odvaha. Ty představují čtyři druhy inteligence, čtyři druhy vnímání, jazyky 
komunikace, bez kterých je nemožné dosáhnout smysluplného cíle a trvalých výsledků, 
dodává Peter Koestenbaum.

2. Pochopení cíle a smyslu. Průzkum společností Franklin Covey a Harris Interactive uká-
zal, že pouhých 15 % pracovníků v podniku zná cíle fi rmy a priority, které k nim vedou, 
a jen 19 % z nich na dosažení cílů skutečně záleží. Cílů je příliš mnoho a často se mění, 
pro mnohé pracovníky jsou složité, abstraktní, nevidí v nich přínos pro sebe nebo svoji 
pracovní pozici. Je to podobné, jako kdyby jen dva fotbalisti z jedenácti věděli, kde je 
brána soupeře. Řešením je lépe defi novat cíle a jejich rozpad směrem dolů. Je lepší mít 
tři cíle a soustředit se na jejich splnění, než mít 50 cílů a nevyznat se v nich. O cílech je 
třeba denně komunikovat, cíle a jejich plnění musíme kontrolovat a vizualizovat. Musí 
lidem dávat smysl a musí je vnitřně motivovat. Řekněte zaměstnancům, že cílem podni-
ku je vytvořit 300 milionů Kč zisku pro jednoho akcionáře, a zeptejte se jich, jak je tento 
cíl motivuje. Mluvte s nimi raději o požadavcích zákazníků a možnostech jejich udržení, 
nebo o tom, jak dosáhnout lepších procesních parametrů než konkurence a jak si udržet 
pracovní místa, nebo o tom, jaký podíl ze zisku pro akcionáře uvidí na výplatních pás-
kách. Lidé vidí smysl i v produktech, které jsou užitečné a šetrné k životnímu prostředí, 
v projektech, které mají ušlechtilý cíl, ve změnách přinášejících hodnotu všem stranám.

3. Radost z práce. Tato představa zní možná trochu abstraktně, ale jde ve skutečnosti o nej-
větší motivační faktor. Je důležité, aby lidé dělali práci, na kterou mají ty správné schop-
nosti, a je dobré trpělivě pracovníkovi hledat pozici, v níž najde i zdroj radosti a spo-
kojenosti. Také Toyota používá v jistém momentu rozvoje pracovníka přístup, kdy má 
pracovník možnost najít si problém, jenž ho oslovil, a zakotvit v podniku v pozici, která 
mu nejlépe sedí. Je jasné, že podobný přístup a hledání radosti z práce má značné limity 
při monotónních montážních nebo manipulačních činnostech ve výrobě. Radost z prá-
ce však může přinášet i možnost spolurozhodovat a zapojovat se do řešení problémů 
na pracovišti. Viděli jsme obrovské nadšení a radost ze strany pracovníků výroby, kteří 
podstatně vylepšili návrhy projektantů nové linky a ukázali, že také dovedou přemýšlet 
a rozumí své práci. Stejně jako jsme viděli obrovské nasazení a energii lidí v mnohých 
českých a slovenských fabrikách, když chtěli ukázat svým zahraničním kolegům, že jsou 
minimálně tak schopní jako oni. „Největší radost ze své práce jsem měl tehdy, když jsem 
německým kolegům, kteří nás chodili vždy poučovat, mohl ukázat naše výsledky. Jsou 
lepší než v ostatních závodech v Německu. Všichni si naše návrhy fotografovali a zapiso-
vali si naše rady. Tak to mi dělá opravdu velkou radost,“ vyprávěl jeden český pracovník 
německého výrobního závodu v České republice.

4. Odměna anebo pochvala jsou také silnými motivačními faktory. Při odměnách se často 
zdůrazňují jen fi nanční formy. Někdy máme pocit, že lidem nejde ani tak o výši odmě-
ny, ale o její spravedlivé rozdělování. Vztah k penězům mají různí lidé různě nastavený 
a nebudeme na tomto místě rozebírat Maslowovu hierarchii lidských potřeb. Faktem 
však je, že čím víc lidé vydělávají, tím méně je stimuluje fi nanční odměna. Ve spoustě 
fi rem odměňují pracovníky i takto:

Body a poukázky na nákup v podnikové prodejně
Tombola a účast na losování věcných cen

r

r
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Poděkování od vrcholového managementu, pozvání na společenské či sportovní 
setkání
Výlet spojený s exkurzí v jiném podniku, návštěva na výstavě, konferenci apod.
Soutěže, vizualizace, motivační výsledková tabule aj.

Nejčastější formy fi nančních odměn jsou:

Zlepšovací návrhy Workshopy Projekty

Forma odměny

Přidělení bodů s peněžní hod-
notou, procento z ročních vyčís-
litelných úspor, věcné odměny, 
paušální odměna

Proplacené hodiny, které pra-
covníci ve svém volném čase 
věnovali přípravě a realizaci 
úspěšného řešení, procento 
z úspor

Fixní měsíční odměna za aktivní 
práci v týmu, cílová odměna za 
splnění cílů, stanovená paušálně 
anebo jako podíl z ročních 
přínosů

Tabulka 5.4 Nejčastější formy fi nančních odměn za zlepšování

Obrázek 5.24 Příklad odměňování zlepšování v podniku (zdroj M. Marek, CPI)

Typickým příkladem způsobu výpočtu odměny za zlepšovací návrh je:

(výkon autor + vyčíslitelný přínos pro fi rmu + nevyčíslitelný 
přínos pro fi rmu ) 

×
% míry překročení pracovních povinností

 = ODMĚNA

r

r

r
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Při výpočtu odměny je důležité, aby se dala stanovit rychle a jednoznačně. Kromě fi nanč-
ních přínosů se často používá i odměna za tvořivost, originalitu nebo spolupráci při reali-
zaci. V některých fi rmách udělují odměnu i přímému nadřízenému – mistrovi či parťákovi 
za vedení lidí ke zlepšování a pomoc při zpracování návrhu a jeho vyhodnocení (například 
100 Kč/zlepšovací návrh).

Obrázek 5.25 Příklad vizualizace zlepšování

Zatím jsme stále mluvili o pozitivních motivačních faktorech. Otázkou je, zda používat v něk-
terých situacích i negativní formu „motivace“ lidí ke zlepšování procesů. V USA prý kdysi 
říkali rodiče malým dětem: „Jez! V Číně čekají miliony dětí na misku rýže.“ Někdy by bylo 
dobré parafrázovat tuto větu a říct našim lidem: „Makejte a zlepšujte! V Číně čekají na vaši 
práci miliony houževnatých Číňanů.“ Problémem zlepšování bývá schopnost vzbudit potře-
bu. Hlavně když se fi rmě dobře daří, když má dobré výsledky. Toto je jediná situace, kdy 
si dokážeme představit určitou formu negativní motivace, kterou jsme uvedli na příkladu 
s Číňany. 
Na obrázku 5.25. jsou shrnuty nejdůležitější informace, které pracovníci potřebují k tomu, aby 
nás při zlepšování podporovali:

- Účel a motiv
- Cíl a jeho měření
- Termíny
- Prostředky
- Metody a postupy

5. Organizace zlepšování v podniku
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Účel:
podnět, smysl, motiv
pozadí
význam použití

Proč?
Proč se musí cíl dosáhnout?
Jaké záměry, zájmy se tím sledují?

Cíl:
dohodnutý výsledek ve vztahu 
k termínu musí být
měřitelný
řešitelný
realistický
odsouhlasený

Co? 
Co přesně by se mělo dosáhnout? (kvalita)
Jak se měří výsledek? (kritéria)

Kdy?
Jaké termíny jsou stanovené? (priority)

Kolik? 
Údaje ke kvalitě: množství, počet případně stupeň podrobnosti nebo přesnosti

Prostředky:
věcné, fi nanční, personální

S čím ?
Jaké potřebné prostředky (kapacity ) na dosažení cíle jsou k dispozici?

Metody:
typ a způsob dosažení cíle

Jak?
Většinou existuje více způsobů, alternativ na dosažení cíle. Výhodou řešení je formulo-
vat okrajové podmínky, v důsledku čehož je možné nalézt nejlepší řešení

Obrázek 5.26 Silným motivačním faktorem může být i správné defi nování problému a kvalitní příprava projektu

Zlepšování procesů tedy nejsou jednorázové akce na dosažení krátkodobých efektů, ani sbírání 
čárek za „nápady“ a obchodování s nimi. Je to mechanismus, který běží neustále a všichni pra-
covníci fi rmy v něm mají přesně defi nované role.

Obrázek 5.27 Příklad jednoduchého systému na odměňování zlepšovacích návrhů
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Obrázek 5.28 Příklad organizace zlepšování v podniku

Problémem zlepšování procesů bývají někdy i zbytečně složité prezentace a cizí pojmy, kterým 
lidé nerozumí. Plýtváním je zbytečně složitá komunikace, v níž si nerozumíme. Známý sloven-
ský zlepšovatel a inovátor Štefan Holakovsky říká: „Udělat ze složitého složitější je jednodušší 
než zjednodušit jednoduché.“
Na obrázku 5.29 je zobrazen příklad podnikatelského konceptu, který jsme ve společnosti 
Fraunhofer IPA Slovakia vypracovali pro menší podniky. Mluvit v těchto podnicích o Toyotě 
či kaizenech není ten nejlepší způsob, jak si získat podporu pracovníků. Uvedený koncept je 
jednoduchý a všechno v něm je vysvětleno srozumitelným jazykem.
Vraťme se na závěr této části k rozvoji a zlepšování lidí. Toto je základna, na které stojí zlepšo-
vání procesů. Na obrázku 5.30. jsme zobrazili hrubý vývoj systému kaizen v podniku v následu-
jících úrovních

- Já – neustálé sebezdokonalování
- My – neustálé zlepšování spolupráce, důvěry a dosahování synergie
- Proces – skutečné zlepšování procesů

5. Organizace zlepšování v podniku
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Obrázek 5.29 Podnikatelský koncept pro menší fi rmy

Tyto tři fáze vyžadují nesmírně mnoho času a úsilí.
Při rozvoji lidského potenciálu ve fi rmě je důležité si uvědomit, že nejde jen o výběr a rozvoj 
správných lidí, ale především o jejich správné propojení, „namixování“ tak, aby dokázali spolu-
pracovat a systematicky rozvíjet znalosti v podniku.
Analýza rozvoje podniků v posledních letech ukazuje, že hlavní konkurenční výhodou jsou zlep-
šování a inovace, učení se a schopnost neustálé změny. Právě tato konkurenční výhoda vychází 
z lidského potenciálu v podniku.
Na druhé straně je známé, že využití lidského potenciálu v podnicích patří k nejhorším for-
mám plýtvání. Produktivní využití mnoha pracovníků ve výrobních i nevýrobních oblastech je 
často pod 10 procent. Je to důsledek špatné organizace práce, množství neproduktivních porad 
a byrokracie, nejasných cílů, nedostatečné důvěry a častých konfl iktů, nejasné vize, strategie 
a hodnot fi rmy. Ale hlavně – nedostatečné péče o rozvoj pracovníků.
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Oblast 
zlepšování

Stupeň Charakteristika Co je třeba se naučit

JÁ Pasivní pracovník Jsem produktem okolností, za 
všechny problémy můžou „oni“

Proaktivita, cílová orientace, 
pozitivní postoj, asertivita, řízení 
činností v čase podle priorit

JÁ Proaktivní a efektivní pracovník Mám svobodu volby a okruh svého 
vlivu, mám jasné cíle a dávám 
přednost důležitým věcem

Výsledek:
Neustálé zlepšování sebe sama 

MY Skupina výkonných osobností Konfl ikty a soupeření, špatná 
komunikace, kompromisy

Empatie a emoční inteligence, 
komunikace, konsenzus konsenzu 
a řešení konfl iktů způsobem 
výhra–výhra, týmová spolupráce 
a důvěra

MY Synergie v týmu Tým různorodých lidí, kteří mají 
mezi sebou důvěru, efektivně 
využívají svoje silné stránky 
a dosahují vysoké synergie

Výsledek:
Neustálé zlepšování týmu 
a spolupráce

PROCES Nadšení, nevědomí a neorganizo-
vaní zlepšovatelé

Chtějí, ale nevědí a nemůžou, 
mnoho započatých řešení a málo 
dokončených, všude se „zlepšuje“, 
ale výsledky nejsou vidět

Naučit se vidět a identifi kovat pro-
blémy, řešení problémů na praco-
višti a v procesu, řešení problémů 
ve workshopovém a projektovém 
týmu, zlepšování toků

PROCES
Systém zlepšování, který funguje 
jako standardní součást každoden-
ní práce 

Řízený proces zlepšování vychá-
zející z cílů podniku a procesů, 
přirozené propojení individuálního 
zlepšování, workshopů a projektů

Výsledek:
Neustálé zlepšování lidí, výrobků 
a procesů, vyvážená kombinace 
zlepšování a inovací

Obrázek 5.30 Podnikatelský koncept pro menší fi rmy

Velmi důležité je také to, že fi rmy neznají skutečnou hodnotovou orientaci svých pracovníků, 
jejich motivační faktory, skutečné schopnosti a oblasti zájmu. Na druhé straně velmi často chybí 
přesná defi nice rozhodujících znalostí a schopností pro určitou pozici a způsob jejich testování. 
Výsledkem je, že se mnohdy nesprávní lidé dostávají na nesprávné místo, na které nemají odbor-
né či psychologické schopnosti. To způsobuje problém samotnému pracovníkovi, ale i jeho oko-
lí, a celá organizace postupně trpí konfl ikty a nízkou výkonností.
Vysoká odbornost pracovníků, zodpovědnost, férovost, důvěryhodnost, týmový přístup a chuť 
i nadále na sobě pracovat patří k hlavním konkurenčním výhodám podniků. Naopak nevyužitý 
potenciál pracovníků je tím nejhorším plýtváním každého podniku.
Je paradoxní, že na jedné straně téměř každá fi rma zdůrazňuje, že nejdůležitějším prvkem 
v podniku jsou lidé, a na druhé straně se lidským potenciálem mrhá mnohem víc než potenci-
álem strojů a zařízení. Při koupi stroje se pečlivě plánuje a propočítává nová investice, následně 
se defi nuje systém údržby zařízení, sledování jeho celkové efektivnosti, audity, standardy, pláno-
vaná a autonomní údržba.
Jen výjimečně probíhá podobný proces při výběru, hodnocení a rozvoji zaměstnanců v podni-
ku. Výsledkem je nízké využití jejich potenciálu, nízká výkonnost celé organizace, ale i zbytečná 
frustrace a konfl ikty. Přitom je třeba si uvědomit, že časem se hodnota zařízení snižuje, ale hod-

5. Organizace zlepšování v podniku



163

K A I Z E N

nota člověka zvyšuje. U projektů zvyšování celkové efektivnosti zařízení se dosahuje zlepšování 
v procentech, ale při správné motivaci pracovníků je možné jejich výkonnost zvyšovat v oblasti 
manuální práce v desítkách procent a v oblasti duševní práce ve stovkách procent. Samostatnou 
kapitolou je otázka stabilizace pracovníků a udržení nejlepších talentů ve společnosti, což čas-
to nesouvisí ani tak s výší odměny, jako spíš se správným zařazením pracovníka a optimálním 
využíváním jeho schopností.
Mnohé fi rmy mají problém s odevzdáváním si znalostí a zkušeností mezi pracovníky a neuvě-
domují si, že znalost znamená schopnost použít informaci, návod či recept v akci. Znalost tedy 
není popis akce (postup, standard, recept), ale akce s úspěšným výsledkem. Každodenní zlepšo-
vání je nejefektivnější cestou rozvoje a odevzdávání si znalostí v podniku. Hodně našich fi rem 
si ještě neuvědomilo, že řetězec, v němž probíhá přenos podnikové DNA ve fi rmě Toyota, se 
jmenuje kaizen.
Pokud se v minulosti kladl při výběru pracovníků důraz hlavně na jejich vzdělání, znalosti 
a zkušenosti (IQ), dnes se ve stále větší míře vyžaduje i rozvinutá emoční stránka člověka (EQ), 
která je základem týmové spolupráce.

Měření a rozvoj lidského potenciálu má několik dimenzí:
1. Intelektuální potenciál – vzdělání, informace, poznatky, schopnost prakticky využívat 

poznatky (znalosti, schopnost učit sebe i druhé)
2. Fyzický potenciál – pracovní výkonnost, disciplína, schopnost vést druhé, zvládání stre-

su, schopnost podávat nadprůměrné výkony, management času
3. Emoční potenciál – sebepoznání, sebeovládání, otevřená komunikace, vzájemná pomoc 

a podpora, empatie, schopnost nadchnout a motivovat druhé, schopnost pracovat 
v týmu, spolupodnikání, motivace

4. Morální potenciál – svědomí, čestnost, etika, slušnost, plnění slibů, férovost, dodržování 
principů a defi novaných pravidel, loajalita

Mezi těmito potenciály není možné defi novat přesné hranice – atmosféra důvěry a otevřenosti 
například vede k motivaci, spolupráci, ale i k vyšší produktivitě. Rozvoj znalostí a zkušeností 
vede k tomu, že při vynaložení menšího úsilí se dosáhne lepšího výsledku, sebeovládání a rov-
nováha vede k spravedlivějším řešením typu výhra-výhra.
Americký vědec Jim Collins defi nuje novou generaci lídrů následovně:
„Projevuje se u něho výrazná skromnost, vyhýbá se veřejnému zbožňování, nikdy se nevychva-
luje. Pracuje s tichou, poklidnou rozhodností, jako motivaci používá především vysoké nároky, 
nespoléhá se na inspirující charisma. Svoje ambice zaměřuje na společnost, ne na sebe, svým 
nástupcům připraví půdu pro ještě větší úspěch v následující generaci. Když se rozdělují zásluhy 
na úspěchu společnosti, dívá se z okna, ne do zrcadla – na ostatní lidi, vnější faktory a štěstí. 
Když se rozděluje zodpovědnost za špatné výsledky, dívá se do zrcadla, ne z okna, nikdy neobvi-
ňuje ostatní za vnější faktory či smůlu.“
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Obrázek 5.31 Systematický rozvoj pracovníků v podniku

5.4. Příklady zlepšení z nevýrobních oblastí
V mnoha podnicích se denně řeší problémy štíhlé výroby, odhaluje se plýtvání ve výrobě a v logis-
tice, redukují se časy a náklady. Někde na vyšším poschodí podniku, v kancelářích, však často 
existuje jiný svět, který si žije svým životem. Lidé v tomto světě řeší denně množství důležitých 
problémů, stráví hodiny při vyřizování pošty, telefonů a při počítačových obrazovkách. Často 
však způsobují problémy, které se projeví až ve výrobě:

1. Nejasná specifi kace zakázky od zákazníka.
2. Nekompletní technická dokumentace, která neumožňuje v požadovaném předstihu 

objednat materiál.
3. Změny na výrobku v poslední chvíli, které nezpůsobil zákazník, ale nedůsledný 

obchodník.
4. Chyby v zadávání informací do počítače, které způsobují někdy větší škody než stovky 

zmetků ve výrobě.
5. Dlouhé průběžné časy na zpracování zakázky v administrativních a technických odděle-

ních fi rmy (už slovo oddělení evokuje separaci, izolování, nekomunikaci).
6. Izolace obchodních a technických útvarů od výroby a logistiky způsobuje současně 

více nákladů, které jsou způsobeny například zbytečně složitým postupem výroby, pře-
dimenzovanou konstrukcí a náklady na výrobu, zbytečně širokým sortimentem mate-
riálů a komponentů, nevhodnou konstrukcí s ohledem na rychlou a plynulou výrobu 
a montáž apod.

5. Organizace zlepšování v podniku
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Nejhůře řešitelné a měřitelné plýtvání nacházíme v nevýrobních útvarech. Analýzy procesů 
vývoje produktů a přípravy výroby v podnicích ukázaly následující typy problémů:

Přidaná hodnota tvoří jenom 20 až 40 % (zbytek času spotřebují vývojoví pracovníci, 
konstruktéři, technologové a projektanti na neefektivní porady a vypisování tabulek 
a formulářů).
Příliš administrativní projektové řízení zaměřené na kontrolu splnění úloh, a ne na 
dosažený výsledek.
Minimální učení se mezi jednotlivými projekty a neustálé zpětné korekce v projektu.
70 % zákazníků si stěžuje na kvalitu práce a procesu (nesprávný termín, nesprávné místo, 
špatný díl, špatná komunikace, fakturační chyby a jiné chyby), ne na kvalitu výrobku 
(rozměry, funkce, chyby povrchu).
Co je však nejdůležitější – procesy vývoje výrobků a přípravy výroby zásadně ovlivňují 
až 80 % výrobních nákladů. Problémy nákladů na materiál a komponenty, snadné vyro-
bitelnosti a montáže, chybuvzdornosti, manipulace s materiálem, zásob a produktivity 
procesů ve výrobě a v logistice je třeba řešit v této oblasti.
Více než 50 % pracovního času věnujeme věcem, které vůbec nesouvisí s cíli a prioritami 
naší fi rmy.
Naše reporty jsou zbytečně rozsáhlé a nesrozumitelné, naše porady dlouhé 
a neproduktivní.
Naše komunikace je složitá a neefektivní, naše řešení problémů je vyčerpávající, plné 
konfl iktů, nedůvěry a negativních emocí.

Zlepšování ve vývojových procesech a v technické přípravě výroby přináší velice zajímavé 
výsledky:

redukce nákladů na výrobek o 8 až 15 %
získání dodatečné kapacity na úzkých místech o 10 až 20 % optimalizací technologie
zkrácení předvýrobních etap o 50 % a současné zvýšení jejich produktivity a snížení 
chybovosti
redukce materiálových položek a nakupovaných komponentů o 25 až 30 %

Průzkum z více než stovky podniků, který provedla společnost Fraunhofer IPA, ukazuje, že více 
než 50 % průběžné doby zakázky tvoří činnosti v oblasti administrativy. 
Příčiny jsou hlavně v následujících oblastech:

Interní problémy komunikace mezi odděleními, lidmi a různými počítačovými 
systémy.
Komunikační problémy se zákazníky a dodavateli.
Nerovnoměrný příchod zakázek a kolísající zatížení jednotlivých oddělení.
Problémy soft waru – propojení, funkčnost, poruchy, nekompatibilita.
Velké zásoby nevyřízených položek.
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Množství neproduktivních porad a byrokratických činností – sbírání nesmyslných sta-
tistik a vyplňování tabulek.
Nedostupní spolupracovníci, kteří právě vykonávají jinou činnost – chybějící synchroni-
zace administrativních procesů.
Velké vzdálenosti mezi odděleními.
Poruchy zařízení – počítače, kopírky, tiskárny.
Hledání správných podkladů, chybějící sdílení aktuálních verzí dokumentů.
Nedostatečná kvalifi kace pracovníků, neznalost počítačových systémů, nízká disciplína 
a produktivita práce.

Za hlavní příčiny přerušení toku v administrativních procesech považují fi rmy:
1. Neproduktivní porady (80 %)
2. Náročné vedlejší činnosti v administrativě (61 %)
3. Nedostupní spolupracovníci (51 %)
4. Časté poruchy a chyby (51 %)
5. Mnoho nevyřízené práce (43 %)
6. Mnoho vícepráce a duplicit (43 %)
7. Hledání dat v počítači (31 %)
8. Hledání podkladů (30 %)
9. Přeplněné poštovní schránky (20 %)
10. Dlouhé vzdálenosti k přístrojům a kolegům, špatný layout (18 %)
11. Nefunkční přístroje v administrativě (10 %)
12. Jiné (18 %)

Firmy uvedly následující metody, které využívají při zeštíhlování administrativních procesů:
1. Vizualizace – 48 %
2. 5S – 46 %
3. Organizované kaizen týmy – 40 %
4. Standardizovaná práce – 36 %
5. Mapování toku hodnot – 16 %

Hlavní cíle štíhlé administrativy jsou:
Krátké průběžné časy zakázek
Nízké zásoby a přehledné procesy
Bezchybné procesy
Vyšší efektivnost administrativních procesů
Vyšší efektivnost následných procesů (ovlivněných administrativou)

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

5. Organizace zlepšování v podniku



167

K A I Z E N

Obrázek 5.32 Mapování toku hodnot v přípravě výroby

Miroslav Marek z Centra průmyslového inženýrství používá tento postup zlepšování procesů 
v administrativě:

1. Uvědomění si plýtvání – naučit pracovníky rozeznávat, co je a co není přidaná hodnota 
v administrativních procesech.

2. Standardizace administrativního procesu – implementace standardů a vizuálního 
managementu pracoviště (5S) a nastavení pravidel pro komunikaci a spolupráci tak, 
abychom eliminovali plýtvání a zlepšili tok (informací, dokumentace atd.).

3. Mapování toku hodnot – mapování a optimalizace administrativních procesů.
4. Řízení pomocí vyvážených cílů. 
5. Flexibilní práce v týmech – řízení kvalifi kace, zastupitelnost, fl exibilní kancelář přizpů-

sobená povaze pracovních činností.
6. Kontinuální zlepšování – nejlepší procesy (kvalita, produktivita, čas), nastavení kultury 

neustálého zlepšování.
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Příklady projektů zeštíhlování administrativy

Problém Před zlepšením Po zlepšení

Mapování toku hodnot vybavení 
reklamace zákazníka

Celkový čas / čas, který přidává hodno-
tu – 37 dní / 572 min.

Celkový čas / čas, který přidává hodno-
tu –15 dní / 542 min.

Zeštíhlení rozdělovníků e-mailů 60 min. / den
51 min. / den – celková úspora 4 dny / 
pracovníka / rok

Redukce podpisování dokumentů Průběžná doba 20 dní Průběžná doba 14 dní

Zrychlení přístupu k aktuálním projek-
tům – závěsné pořadače

 
Úspora 10 × 20 sek / den
90 eur hodinová sazba – roční úspora 
na pracovníka 1100 eur

Nový management porad 38 hod / pracovníka / měsíc 16 hod. / pracovníka / měsíc

Nový systém zásobování s kancelář-
ským materiálem

Úspora 480 eur / den

Úspora vícepráce při zákaznických 
telefonátech zavedením checklistů

Úspora 45 min. /den

Redukce plochy v kancelářích novým 
layoutem

27 %, lepší komunikace a plynulý tok 
práce

Tabulka 5.5 Příklad zlepšování v administrativě

Příklad – optimalizace pracoviště v administrativě

Obrázek 5.33 Zlepšování procesů v administrativě

5. Organizace zlepšování v podniku
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Analýza procesu zpracování objednávky Datum
tok Čas 

(minut)
Vzdálenost 
(metrů)

symboly návrhy

°  ® s

1 Příjem objednávky faxem ° 0,5

2 Chůze ke kopírce  0,15 15

3 Kopírování ° 0,5

4 Chůze do archivu  0,08 8

5 Založení objednávky ° 0,5

6 Chůze do skladu formulářů  0,04 4

7 Výběr zakázkového listu ° 0,3

8 Chůze na technický útvar  0,1 10

9 Vyplnění technické specifi kace ° 15

10 Chůze ke kopírce  0,1 10

11 Kopírování technické specifi kace ° 0,5

12 Chůze na ekonomický úsek  0,2 20

13 Vyplnění ekonomické specifi kace ° 10

14 Chůze k centrální poště  0,15 15

15 Odevzdání do centrální pošty ° 0,2

Počet kroků 15

Vzdálenost 82

Čas 28,32

Poznámky Zpracoval

Varianta Počet 
operací °

Počet 
přeprav 

Čas operací 
(minut)

Čas přeprav 
(minut)

Vzdálenost 
(metrů)

Původní stav – funkční organizace 8 7 27,5 0,82 82

Původní stav při průměru 15 objednávek za den 120 105 412,5 12,3 1230

První zlepšení – skenování přímo u referentky
a v technickém úseku

8 5 27,5 0,61 61

První řešení při průměru 15 objednávek za den 120 75 412,5 9,15 915

Druhé zlepšení – dokumentace a archiv přímo
u referentky

8 3 27,5 0,51 51

Druhé řešení při průměru 15 objednávek za den 120 45 412,5 7,65 765

Úplná eliminace plýtvání – společný tým v jedné 
místnosti vybavuje objednávky

6 0 17,3 0 0

Úplná eliminace plýtvání při průměru 15 objed-
návek za den

6 0 259,5 0 0

Obrázek 5.34 Analýza procesů a vyhodnocení zlepšení
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Zlepšování procesů vývoje výrobků a technické přípravy výroby

Mnohé workshopy a projekty orientované na zlepšování výrobních a montážních procesů uka-
zují problém slabé kooperace s procesy vývoje výrobků a přípravy výroby. Tyto procesy zásadně 
ovlivňují náklady, produktivitu a fl exibilitu výroby a logistiky, protože předurčují materiál, kon-
strukci, způsob výroby a montáže, ale i stabilitu procesů s ohledem na kvalitu. 

Existují však potenciály zlepšování v samotných předvýrobních procesech. Ve výrobě existuje 
plýtvání tím, že materiál neteče plynule a celý koncept štíhlé výroby usiluje o defi nování a vizu-
alizaci plynulého toku. Podobně i v předvýrobních procesech existuje množství plýtvání tím, že 
neexistuje plynulý tok informací a odevzdávání znalostí. Problémem je, že plýtvání v předvýrob-
ních etapách je mnohem méně viditelné než ve výrobě a pracovníci v těchto útvarech mají často 
větší odpor vůči změnám. 

Náklady, kvalita a pružnost, o kterou se tak snažíme ve výrobních a logistických činnostech, jsou 
defi nované hlavně vývojářem, konstruktérem výrobku, technologem a projektantem výrobního 
a logistického systému. Zeptejme se však konstruktérů, jaké mají informace o cenách materiálů, 
ze kterých konstruují své výrobky, zeptejte se technologů na ceny operace a optimální techno-
logie pro různé velikosti výrobních sérií. Každá čára, kterou na výkrese za sebou zanechává 
konstruktér, však způsobuje ve výrobě určité náklady, které se v etapě výroby už většinou dají 
ovlivnit jen minimálně.

Tradiční konstrukční procesy mají v mnoha fi rmách tyto parametry:
Konečným cílem návrhového procesu je funkčnost součástky nebo produktu 
Vyrobitelnost součástky se posuzuje až v pozdějších fázích výrobní etapy, když jsou změ-
ny v konstrukčním návrhu časově náročné a zvyšují dodatečné náklady 
Plánování výroby, podpůrné analýzy, údržba a spolehlivost se uvažují separátně mimo 
konstrukční návrh součástky
Konstruktér není dostatečně informovaný o nákladnosti výroby jednotlivých konstrukč-
ních prvků součástky, proto nemůže odpovídajícím způsobem redukovat náklady 
Neexistují žádné nástroje pro odhad a vyhodnocení nákladových činitelů na výrobu prv-
ků součástky

Typické problémy předvýrobních etap je možné shrnout do těchto bodů:
Chybějící uvědomění si zodpovědnosti za náklady 
Problém o něčem rozhodnout
Nedostatečná komunikace mezi specialisty
Chybějící schopnost pracovat v týmu
Nedostatečná kritika, slabá analýza rizika
Hierarchické myšlení
Silná příslušnost k jednotlivým oddělením
Silná orientace na funkce produktu
Špatná dělba práce a sledování lokálních cílů jednotlivých oddělení
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Nedostatečné dokumentování znalostí specialistů, know-how zůstává v hlavách, ne na 
papíře
Nedostatečný „transfer“ znalostí, duplicitní práce, korekce
Lokální optimalizace

Jaké jsou tedy nové trendy v procesech vývoje výrobků?

Vychází se z poznání skutečných požadavků zákazníka a přesného defi nování hodno-
ty pro zákazníka. Všechny nadbytečné funkce výrobku, které neuspokojují potřebu 
zákazníka a zákazník za ně musí platit, jsou plýtváním. Toyota se například nespoko-
juje jen s „papírovými“ průzkumy zákazníků „od stolu“, ale vychází z praktického pozná-
ní reality (podobně jako při přístupu gemba gembutsu ve výrobě). Šéf vývoje jedné řady 
automobilu pro americký trh se předtím, než zpracoval první studii pro nový model, 
nastěhoval s rodinou do Kalifornie a osobně najezdil více než 50 tisíc kilometrů po ame-
rických cestách. Výsledkem je dobré defi nování inovačního a vývojového projektu, které 
v našich podmínkách někdy chybí. Není-li schopný přesně defi novat svoje požadavky 
zákazník, je úlohou inovačního týmu přesně defi novat skupiny zákazníků a porozumět 
jejich procesům a požadavkům na dodávaný produkt nebo službu.
Koncentrace úsilí do prvních vývojových fází, kde se posuzují mnohé varianty a úhly 
pohledů, protože zde je skutečný prostor pro optimalizaci. Mnoho prototypů, expe-
rimentů, testů, defi nitivní koncept produktu se uzavírá co nejdřív – mnoho úloh běží 
paralelně s cílem ověřit co nejvíc variant a učit se.
Paralelizace činností a dobrá komunikace ve vývojovém procesu.
Úsilí dokonale pochopit detaily – od požadavků zákazníka přes poznání konstrukčních 
materiálů a technologií a nákladů na ně při různých sériích výrobků apod. 
Vytvoření plynulého toku v procesech vývoje a eliminace plýtvání. Nekompromisní stan-
dardizace vývojových procesů s cílem redukovat jejich variabilitu a jednoduchá, vizuální 
komunikace v procesech vývoje.
Integrace vývoje od přípravy zadání až po start výroby a přes silnou osobnost šéfa vývo-
jového týmu. 
Vyvážená maticová organizace týmu, která optimálně kombinuje specialisty z funkčních 
útvarů s integrátory do multiprofesních týmů.
Neustálé zvyšování odborných znalostí a zkušeností pracovníků, učení se a kontinuální 
zlepšování procesů inovací a vývoje. 
Silná integrace dodavatelů, ale i pracovníků marketingu, servisu a obchodu do procesu 
inovace a vývoje výrobků.
Využívání podpůrných technologií s ohledem na vývojové procesy a lidi – modelování 
a testování produktů a procesů v předvýrobních etapách. 
Vizualizace, standardizace a používání jednoduchých nástrojů na podporu komunikace 
a rozhodování v procesu vývoje – nomogramy, trade-off  křivky, A3 reporty apod.
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Využívání principů modularizace, platforem, standardizace a skupinové technologie. 
Vývoj a konstruování s ohledem na výrobu a montáž, demontáž, jednoduché testování, 
chybuvzdornost, jednoduché opravy a servis – principy DFx.

Otázkou je, jak postupovat při zlepšování vývojového a inovačního procesu ve fi rmě.
Cest může být více a každá fi rma si musí najít svou vlastní. Faktem je, že měnit procesy vývoje 
a předvýrobních etap je složitější než měnit výrobní procesy. Je to dané jednak tím, že pojem 
plýtvání se v těchto procesech identifi kuje mnohem hůře, ale je to i prostředím, kde se pracu-
je s vysoce kvalifi kovanými specialisty z různých oblastí, kteří neradi připouští změny a mají 
někdy problémy s komunikací a nadhledem.
Doporučujeme proto začínat s jednoduchými věcmi, kde se prokáží poměrně rychle výsledky. 
Ideálním případem jsou DFMA workshopy, kde se mohou využít příklady z výroby, ve kterých 
vzniká plýtvání jako důsledek nedostatků v předvýrobních etapách. Tato zpětná vazba může 
pomoct vyřešit mnoho problémů, které přesahují možnosti zlepšování ve výrobě, ale je i zdro-
jem učení se a může pomoci vývojářům v jejich budoucích řešeních. Podobné workshopy zvy-
šují znalosti ve fi rmě, ale přispívají i ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi jednotlivými 
útvary a pracovníky. Řešení je obyčejně zaměřené na redukci počtu součástek, zjednodušování 
konstrukce a technologie s ohledem na vyrobitelnost, montáž, manipulaci, skladování, kontro-
lu, variabilitu materiálů, vychystávání, zachycení a opravy chyb a podobně.
Cyklus podobných workshopů obvykle ukáže, že v samotném procesu vývoje výrobku existují zásadní 
chyby, takže druhým krokem může být reorganizace celého procesu vývoje s využitím principů zlep-
šování – mapování toku hodnot, paralelizace činností, týmová práce, vizualizace, standardizace aj.

Obrázek 5.35 Potenciál racionalizace optimalizací konstrukce

r
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Třetím krokem je potom změna celého inovačního procesu, která zasahuje prakticky celou fi r-
mu – od obchodu, servisu a marketingu přes vývoj až po výrobu a logistiku. Vhodným postu-
pem může být například nasazení nové inovační metodiky na pilotním projektu, kde se řeší 
inovace novým způsobem pod vedením externího kouče. Na takový projekt je potřebné vyčlenit 
dostatečný čas, protože se obyčejně několik týdnů až měsíců nejdřív věnuje analýzám a sběru 
informací, které často chybějí. Už tento krok je velkým přínosem, který vede ke zlepšení prá-
ce marketingu a obchodu a k vytvoření systému na práci s informacemi o zákaznících, trzích, 
konkurentech, vývojových trendech apod. Dále se pokračuje defi nováním protiřečení a gene-
rováním variant a matic řešení. Pracuje se s maticemi protiřečení, evolučními trendy, heuristic-
kými databázemi principů. Výsledkem je obyčejně dobré poznání skutečných potřeb zákazníků 
a vygenerování silných variant různých řešení, ze kterých se některé dotáhnou do prototypů 
a sériové výroby a ostatní vytvoří vědomostní potenciál do budoucna.
Workshopy DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) se zaměřují zejména na následu-
jící oblasti:

1. Redukce plýtvání a nákladů ve výrobě a v logistice
2. Redukce variant materiálů a počtu dílů, redukce zásob
3. Zlepšení komunikace a kooperace předvýroba-výroba
4. Zvýšení kvality
5. Redukce nákladů
6. Zkrácení předvýrobních etap a zvýšení jejich produktivity, redukce chyb při náběhu 

výroby – ramp up
7. Redukce plýtvání v předvýrobních etapách
8. Zavedení nových inovačních postupů do vývoje produktů

Obrázek 5.36 DFMA workshop



174

Obrázek 5.37 Průběh DFMA workshopu

Metodika DFMA má takový postup:
1. Analýza funkcí výrobku
2. Analýza struktury výrobku, analýza spojů, součástek, materiálů a technologií, analýza 

produktu z hlediska montáže a výroby
3. Návrh nových struktur výrobků, generování variant struktur
4. Návrh stavebních modulů a součástek (používá se katalog 100 pravidel)
5. Hodnocení a výběr řešení

Základním cílem DFMA workshopu je navrhnout produkt, montážní skupinu nebo součástky 
vhodnější pro výrobu a montáž.

Celý workshop se zaměřuje hlavně na tato témata:
1. Redukce počtu součástek
2. Zjednodušení a zvýšení produktivity montáže
3. Zjednodušení a zvýšení produktivity při výběru a manipulaci s materiálem na pracovišti 

(snadná orientace a automatická manipulace, využití gravitace, chybuvzdornost)
4. Zjednodušení a zvýšení produktivity při vychystávání a dopravě materiálu na 

pracoviště
5. Zjednodušení oprav a repasů
6. Zjednodušení kontroly a testování
7. Redukce počtu vstupních materiálů a komponentů
8. Zjednodušení rozhraní mezi procesy – výroba, montáž, doprava apod.

5. Organizace zlepšování v podniku
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Typické přínosy DFMA metodiky jsou:
Mzdové náklady   42 %
Počet součástek   54 %
Redukce separovaných upínačů  57 %
Hmotnost    22 %
Čas montáže    60 %
Náklady na montáž   45 %
Redukce nástrojů na montáž  73 %
Redukce montážních operací  53 %
Čas vývoje produktu    45 %
Celkové náklady   50 %

Příklad DFMA – Racionalizace benzinové nádrže s použitím plastu

DFMA – vodní čerpadlo

DFMA – kryt motoru
Obrázek 5.38 Příklady výsledků zlepšování produktu
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Obrázek 5.39 Příklady výsledků zlepšování produktu

Sumarizace – první kroky zeštíhlování předvýrobních procesů:
1. Vytvoření společného týmu a defi nování projektu (1 týden)
2. Dopracování metodiky pro daný typ výrobku a výroby (2–3 týdny)
3. Vyškolení lidí (1–2 týdny)
4. Pilotní projekty – DFMA (2–3 měsíce)
5. Vyhodnocení (1 týden)
6. Koncepce organizace štíhlého vývoje (1 měsíc)
7. Pilotní projekty (3–6 měsíců)
8. Příprava a implementace metodiky systematických inovací (1–2 měsíce)
9. Pilotní projekt (6 měsíců)
10. Plošná implementace

Výrobek

Technologie Odlévání, obrábění, montáž, 15 
součástek

Tvarovaný plech, plast, montáž 
– 10 součástek

Kov, plast, zástřik –
4 součástky

Cena 5 eur 4 eur 2,5 eur

Obrázek 5.40 Příklad – vliv zlepšování technologie výroby výrobku na cenu

5. Organizace zlepšování v podniku



177

K A I Z E N

Před zlepšením Po zlepšení
Zlepšování svářečky 
Migatronic

Pracnost výroby 100 % 60 %

Pracnost montáže 100 % 18 %

Počet součástek 1179 520

Počet vodičů 52 0

Počet spirál 119 32

Obrázek 5.41 Příklad – zlepšení svářečky

Elektromotor 5 workshopů

- Redukce variability rotorů o 50 %
- Redukce nákladů o 10 %
- Snížení hmotnosti

Kartonová přepravka 4 workshopy

- Snížení nákladů o 23 %
- Redukce času na přestavování linky o 80 %
- Redukce odpadu
- Snížení sortimentu materiálů a forem
- Zvýšení kvality 

Obrázek 5.42 Další příklady zlepšování v předvýrobních etapách (zdroj: J. Chaľ, IPA)
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6.  PŘEHLED NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH METOD 
ZLEPŠOVÁNÍ

Měř pravítkem, označuj křídou, sekej sekerou.

Pokud vycházíte z nesprávných faktů, ale postupujete perfektně logicky, nevyhnutelně dospějete 
k nesprávným závěrům. Několika chybami v logice získáte alespoň šanci dospět ke správnému 
řešení.

V této části stručně shrneme některé metody používané při řešení problémů ve zlepšování pro-
cesů. Nebudeme rozebírat složitější metody, které jsou například součástí projektů six sigma, ale 
uvedeme ty nejčastěji používané.

6.1. SIPOC diagram
Všeobecná mapa procesu SIPOC je chronologické zobrazení nejvýznamnějších tří až 
šesti kroků, událostí nebo operací v procesu.
Poskytuje základ pro defi nování procesu v zjednodušené vizuální podobě.
Slouží jako komunikační prostředek, který pomáhá objasnit proces i ostatním lidem uv-
nitř i mimo podniku.
Zobrazuje vztah: dodavatel-proces-zákazník s popisem vstupů a výstupů procesu, vyme-
zením hranic procesu a popisem požadavků na proces.

Postup

1. Identifi kace interních a externích zákazníků a stanovení priorit mezi všemi zákazníky.
2. Příprava seznamu CTQ požadavků na každého zákazníka včetně kvalitativních požadav-

ků, požadavků na dodání a nákladových požadavků.
3. Určení kroků, které ovlivňují proces.
4. Stanovení začátku a konce procesu, uvedení tří až šesti nejdůležitějších kroků procesu.
5. Identifi kace vstupů a dodavatelů procesu, respektive jednotlivých kroků procesu.

r

r

r

r
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Příklad

Obrázek 6.1 SIPOC diagram

6.  Přehled nejpoužívanějších metod zlepšování
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Obrázek 6.2 Příklady SIPOC diagramů

6.2. Požadavky zákazníka a ohraničení projektu
– Jednoduchá metoda na defi nování zákazníků projektu a jejich požadavků, správné 

vymezení projektu
– Řeší se to, co je důležité, méně významné oblasti nejsou do projektu zahrnuty

Postup

1. Defi nování zákazníků
2. Defi nování požadavků zákazníků
3. Defi nování metrik a hodnot spokojenosti zákazníků
4. Defi nování vlivu procesů na požadavky zákazníků
5. Výběr hlavních cílů projektu a procesů, které se budou v projektu řešit
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Vliv procesů na cíle
zákazník požadavek cíl obchod vývoj technická 

příprava 
výroby

nákup výroba logistika

Zákazníci A Cena –20 % 20 40 10 10 10 0

Zákazníci A Termín dodání –50 % 0 10 20 10 30 30

Akcionář Ziskovost +5 % 30 40 10 10 5 5

Proces výroba Variabilita 
výrobků

–30 % 40 50 10 0 0 0

Zákazníci C Nové varianty 
výrobků

+10

Obrázek 6.3 Požadavky zákazníků a defi nování rozsahu projektu

6.3. IPO diagram
– Nástroj na popsaní vstupů procesu, abychom následně mohli řídit náš výstup
– Pomáhá lépe pochopit současný stav procesu
– Pomáhá řídit výstup a odhalit příležitosti na zlepšení

Postup

1. Ze SIPOC diagramu se vybere střední část
2. Defi nují se výstupy: jejich současné a cílové parametry – Y
3. Defi nují se vstupy a jejich parametry – X
4. Pomocí matice příčin a účinků se hledá korelace mezi X a Y
5. Předmětem experimentů a hledání řešení jsou v prvním kole vstupy, které mají nejsilněj-

ší vliv na výstupy

6.  Přehled nejpoužívanějších metod zlepšování
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Příklad

Obrázek 6.4 IPO diagram

6.4. KNE diagram
– Velmi jednoduchý nástroj, jehož prostřednictvím už při defi nování procesu dokážeme 

kategorizovat vstupy a jejich míru ovlivnitelnosti výstupů procesu
– Ukazuje, jakým směrem se zaměřit při řešení procesních problémů
– Kategorizace vstupů do skupin závisí na:

vlivu vstupů na proces
schopnosti měřit a ovlivňovat (řídit) vstupy

K = konstantní vstupy
– Vstup udržovaný na konstantní (předepsané) úrovni
– Konstantní úroveň vstupu je zabezpečená například předepsáním SOP, Poka-Yoke nebo 

je přirozeně daná
– Konstantní vstup je zárukou, že nezpůsobí neočekávaný rozptyl v procesu
– Pokud by všechny vstupy v procesu byly konstantní, pak by výstup z procesu byl stabilní 

a předvídatelný

E = experimentální vstupy
– Vstupy, se kterými se experimentuje, tzn. mění se jejich nastavení s cílem zlepšit kvalitu 

na výstupu z procesu
– Vstupy, u nichž nemáme jistotu, jak ovlivňují výstup (nevíme, zda jsou skutečně 

konstantní)
– Pokud experimenty potvrdí pozitivní dopad na výstup, přijme se opatření, jež zabezpečí 

jejich přesun do kategorie konstantní vstupy

r

r
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N = vstupy typu „šum“
– Šumy jsou vstupy, které jsou proměnlivé, a jejich řízení a udržení na konstantní úrovni 

by bylo příliš složité či nákladné
– Jsou to vstupy, o nichž máme málo informací na to, abychom je udrželi pod kontrolou

Obrázek 6.5 Příklad KNE diagramu

6.5. Matice příčin a účinků
Jednoduchá QFD matice na porozumění důležitých požadavků zákazníka.
Používá se na nacházení vztahů a priorit mezi X a zákaznickým Y pomocí numerického 
bodování, přičemž používá mapu procesu jako primární zdroj informací.
Y jsou bodované podle důležitosti pro zákazníka.
X jsou bodované podle vztahu k výstupům.
Výsledkem je Paretova analýza X, která může být jako první použita ve vyhodnocení 
FMEA a kontrolních plánů.
Pomocí numerického bodování matice dovoluje týmu zabezpečit úroveň důležitosti na 
každý proměnlivý výstup.
Přes vztahy v matici dovolí týmu, aby numericky ohodnotil účinek každého X na každé Y.

r
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Postup:

1. Seznam variací výstupu (Y) podél horní části matice. Tyto výstupy jsou ty, které tým ane-
bo zákazník považují za důležité. Mohou být podmnožinou seznamu Y identifi kovaných 
v procesní mapě.

2. Obodovat každý výstup numericky, používajíc libovolnou mírku (možnost 1 až 10). Nej-
důležitější výstup dostane nejvyšší číslo.

3. Identifi kovat všechny potenciální vstupy nebo příčiny (X), které mohou mít dopad na 
variaci Y, a zapsat je do seznamu podél levé strany matice.

4. Číselné vyhodnocení účinků každého X na každé Y je uvnitř těla matice. Vyhodnocení 
je založeno na zkušenostech týmu. 

5. Poslední sloupec určuje priority (Pareto).

Příklad:

Vstupy procesu 
(X)

Výstupy procesu (podle kritérií zákazníka) – Y

 

Parametry profi lu Kvalita vytlačeného 
profi lu

Náklady na 
vytlačení profi lu

Produktivita

Váha, důležitost 
(1–10) 10 10 5 5 Priority

Kvalita vlákna 9 9 6 6 240

Chemické 
složení vlákna 9 9 6 3 225

Pracovníci 3 9 6  200

Šablona 6 6   120

Rychlost 
vytlačení 3 3 2 9 106

Značení profi lu  1 3  15

Obrázek 6.6 Matice příčin a účinků

6.6. Diagram toku
Detailní grafi cké zobrazení postupnosti kroků a činností, které spolu vytvářejí proces.
Zobrazení vztahů mezi kroky procesu, toku materiálu a toku informací v procesu.
Plánovací nástroj na identifi kaci zákazníka.
Identifi kace problémových oblastí, nepotřebných smyček a oblastí na zlepšení procesu, 
míst sběru údajů, ilustruje, co se v procesu děje.

r

r

r

r
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Postup:

1. Vymezení hranic procesu (začátek, konec).
2. Určení kroků procesu.
3. Uspořádání kroků a hledání vztahů.
4. Zakreslení procesní mapy s využitím symbolů.
5. Prověření kompletnosti procesní mapy.

Příklad

Obrázek 6.7 Diagram toku

6.7. FTA - analýza stromu chyb
Nabízí systematickou cestu řešení problému.
Ukazuje ve stromové struktuře příčiny-účinky-vztahy.
Stavy na vyšší úrovni jsou příčiny následků, které jsou znázorněny na nižší úrovni.
Stavy mohou být navzájem spojeny logickými spojkami.
Je strukturovaný a přehledný.

r

r

r

r
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Postup

1. Systémová analýza – systém, který se má vyšetřovat, se rozčlení na podsystémy, určí se 
blokový diagram systému, který určuje hranice a hloubku sledovaného systému.

2. Stanovení nežádoucích jevů – stanovením nežádoucích jevů se určí hrubý rozsah analý-
zy. Každý nežádoucí stav bude zpracovaný ve vlastním stromu chyb.

3. Analýza spojitosti příčin a důsledků – najde se první prvek analýzy stromu chyb.
4. Způsoby selhání – systémy, které jsou zobrazeny v blokovém diagramu systému, se 

vyšetří na možné způsoby selhání a zobrazí se do modelu stromu chyb.

Příklad

Obrázek 6.8 Analýza stromu chyb

6.8. Regulační diagram 
Představuje graf zobrazující dynamické změny vybraných ukazatelů kvality v čase, 
v závislosti na systematických vlivech. Využívá se pro analýzu a též pro kontrolu a řízení 
procesů.
Používá se na stanovení procesu, který bude produkovat výrobek nebo službu s pevnými 
měřitelnými vlastnostmi.

r

r
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Cílem je dostat výrobní proces pod statistickou kontrolu.
Pokud je proces pod statistickou kontrolou, je jeho kvalita předvídatelná a je možné 
posoudit, do jaké míry budou splněny požadavky zákazníka.
Považuje se za osvědčený prostředek při zlepšování kvalitativních parametrů produkce 
a při prevenci chyb.
Pomáhá zabránit zbytečnému, respektive nepotřebnému nastavování zařízení v případě, 
že příslušný proces je stabilní.
Využívá se při opakovaných procesech, když při relativně stabilních podmínkách výroby 
působí i další vlivy, které se považují za náhodné vlivy.

Postup

1. Udělat vzorek náhodných dat z procesu, změřit charakteristiky kvality a vypočítat pro-
měnné nebo změřit atributy.

2. Když na znázorněném diagramu data překračují meze, zaměřit se na jejich příčiny.
3. Potom eliminovat nebo odstranit příčiny a sestrojit regulační diagram znovu.

Příklad

r

r

r

r

r
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Obrázek 6.9 Regulační diagram

6.9. Paretův diagram
– Vychází ze zásad Paretovy analýzy – poměrně malá skupina faktorů má za následek vět-

šinu problémů.
– Identifi kuje a stanovuje prioritně problémy, které je nutné řešit.
– Pomocí Paretova diagramu je možné soustředit pozornost přednostně na ty činitele, kte-

ré se nejvíce podílejí na analyzovaném problému.

Postup

1. Formulování problému pro analýzu, popis příslušných faktorů, parametrů, charakteris-
tik, vykonání příslušného měření – získání prvotních údajů pro zpracování v přiměřeně 
dlouhém časovém období.

2. Uspořádání údajů podle kvantitativního / hodnotového třídění (počet nevyhovujících 
výrobků, chyb, náklady spojené s jejich odstraněním, důležitost) sestupně.

3. Vytvoření kumulovaných součtů ukazatelů podle skupin.
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4. Vyjádření kumulovaných součtů ukazatelů procentuálně.
5. Zakreslení Paretova diagramu pro zvolené třídění – sloupcový diagram absolutních 

početností výskytu jednotlivých faktorů.
6. Zakreslení kumulativních relativních početností (v %).
7. Stanovení kritérií pro výběr životně důležitých faktorů:

první kritérium 50 %
druhé kritérium 70 %
třetí kritérium 80 %
čtvrté kritérium 90 %

8. Určení prvků množiny životně důležitých faktorů a vykonání zásahů na odstranění pří-
čin, které je způsobují.

Příklad

Obrázek 6.10 Paretův diagram

6.10. Ishikawův diagram
Je to známý diagram stromečkového tvaru (4-M diagram, „rybí kost“), využívaný pro zob-
razení relace mezi problémy (efekty) a možnými příčinami jejich vzniku. Hlavní osa diagra-
mu reprezentuje problém, větve stromečku tvoří jednotlivé vlivy, které zapříčiňují problém. 
Připravuje se v týmu.
Používá se k popisu příčin a důsledků hlavních problémů procesů.

r

r

r

r
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Postup

1. Problém je jasně znázorněný v hlavě ryby.
2. Je potřebné nakreslit páteř a žebra.
3. Pokračuje se ve vyplnění diagramu kladením otázky „proč“ na každou příčinu 

problému.
4. Pohled na diagram a identifi kování hlavních příčin.
5. Navržení cílů na odstranění hlavních příčin.

Příklad

Obrázek 6.11 Ishikawův diagram

6.11. Korelační diagram
Je grafi ckým zobrazením závislosti dvou veličin (korelace). V oblasti kvality je využívaná 
obyčejně takzvaná párová korelace (porovnávání dvou parametrů kvality).
Je používaný na prozkoumání vztahů mezi jednotlivými faktory.
Rozmístění bodů v diagramu, které odpovídají jednotlivým dvojicím hodnot přísluš-
ných proměnných, charakterizuje směr, tvar a míru těsnosti závislosti mezi sledovanými 
proměnnými.

r

r

r
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Postup

1. Stanovit X (nezávislou) a Y (závislou) proměnné veličiny.
2. Shromáždit příbuzná data procesu pro identifi kování proměnných veličin v kroku 1.
3. Zmapování dat.
4. Pozorovat zmapovaná data, zda je nějaký vztah mezi proměnnými veličinami.

Příklad

Obrázek 6.12 Korelační diagram

6.12. Afi nitní diagram
Třídí souhrn slovních informací o faktech, zkušenostech a odhadech do přirozeně sou-
visejících celků.
Slouží k podněcování nápadů a rozvíjení myšlenek.
Lze ho využít při rychlých řešeních problémů.

Postup

1. Formulace témat, vytvoření týmu a výběr moderátora.
2. Zpracování myšlenek na volné lístky.
3. Rozvinutí množství myšlenek pomocí řízené diskuze.

r

r

r
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4. Třídění kartiček podle vlastního uvážení do určitých skupin, které mají vnitřní souvis-
losti se členy týmu.

5. Po ukončení tvorby skupin tým vybere nebo vytvoří informaci charakterizující ostatní 
informace ve skupině.

6. Skupiny se zvýrazní silnou čarou.

Příklad

Obrázek 6.13 Afi nitní diagram



194

6.13. Stromový diagram
Slouží k poznání a řešení detailů složitých problémů se záměrem zjistit slabá místa návr-
hů, která by mohla vést k neúspěchu.
Používá se při rozkladu problému na dílčí problémy, k vytvoření plánu řešení, respektive 
může sloužit stromový diagram k přepisu do diagramu příčin a následků.
Nabízí systematickou cestu řešení problému.

Postup

1. Pomocí brainstromingu se shromáždí poznatky o tom, z čeho se daný problém skládá.
2. Uspořádání poznatků do podoby stromu podle logické a příčinné souvislosti.
3. Posoudit správnost a realizovatelnost poznatků a návrhů na řešení a označit je:

a) ! – správné a uskutečnitelné
b) ? – nejisté, a proto dále zkoumat
c) X – nesprávné a nerealizovatelné, a proto se zamítá

Příklad

Obrázek 6.14 Část stromového diagramu

r

r

r

6.  Přehled nejpoužívanějších metod zlepšování



195

K A I Z E N

6.14. Brainstorming
Cílem brainstormingu je vyprodukovat v co nejkratší době co nejvíc myšlenek.

Postup

1. Příprava – moderátor, zapisovatel, místo.
2. Defi nování problému.
3. Sestavení týmu pěti až sedmi lidí (dobří jsou i laici, neodborníci).
4. Zahájení schůzky, vysvětlení pravidel.
5. Prezentace problému a diskuze, analýza, případné korekce.
6. Brainstorming – 20 až 40 minut, spontánní generování nápadů, vzájemná inspirace, 

moderátor dává impulzy, vede účastníky k tématu, řídí dodržování pravidel.
7. Zapisovatel zaznamenává všechny nápady na viditelném místě.
8. Brainstorming končí, když i přes stimulaci nevznikají další nápady.
9. Zpracování výsledků – třídění a vyhodnocení nápadů.
10. Zpracování závěrečného protokolu.

Pravidla

Vytvořte skupiny lidí (ideální počet 4 až 8).
Napište viditelně hlavní témata sezení (přesné a jasné pojmenování).
Ujistěte se, zda všichni rozumějí zadanému tématu, jsou s ním seznámeni a nehrozí 
informační šumy.
Zopakujete všechna základní pravidla – zákaz hodnotit nápady, cílem sezení je dát dohro-
mady co největší počet myšlenek, volný průběh, nekritizuje se žádný nápad, poslouchejte 
všechny podané nápady a využívejte je k podnícení dalších myšlenek, zamezte jakouko-
liv diskuzi o nápadech během sezení.
Brainstorming začíná – každý může hovořit kdykoliv a o čemkoliv.

r

r

r

r

r
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6.15. Mapování toku hodnot, mapování procesů
Mapování toku hodnot umožňuje:

1. Zobrazení současného toku hodnot diagramem toku hodnot (obr. 6.15). Mapa toku hod-
not se vytváří přímo ve výrobním procesu a zachycuje tok materiálu, tok informací, způ-
sob řízení výroby, parametry procesů a časy, kdy se přidává a nepřidává hodnota. Poměr 
těchto časů ukazuje míru plýtvání a potenciály zlepšení v celém hodnotovém toku. 
S pomocí toku hodnot tedy umíme říct, kolik procent času z celkové průběžné doby 
výroby je materiál uskladněný v zásobě, jak dlouhá je skutečná průběžná doba výro-
by, kde se hromadí materiál a proč, stav zásob a obrátku zásob, rozpracovanost výroby, 
využití zdrojů aj.

2. Defi nování nového, efektivního toku hodnot k zákazníkovi a jeho neustálé zlepšování.
3. Realizaci kroků, které posunou procesy ze současného do nového stavu.

Postup

Defi nování týmu pro mapování toku hodnot.
Výběr reprezentanta pro rodinu produktů – ABC analýza, charakteristický technologic-
ký postup.
Znázornění současného stavu a výpočet indexu přidané hodnoty (Value Added Index 
– poměr časů, které přidávají hodnotu, k časům, které nepřidávají hodnotu).
Workshop k znázornění budoucího stavu – snaha o integraci procesů, redukci počtu 
informačních vazeb, zavedení tahového řízení mezi procesy, FIFO zásobníky, vyvážení 
operací redukce časů na seřízení, rozvrhování sekvence produktů apod.
Harmonogram změn a jejich realizace (obr. 6.15).

Akční plán pro dosažení budoucího stavu
Obchodní cíl:
Pracovní tým:

Úloha Současný stav 
(popis problému)

Budoucí stav Nápravné 
opatření

Zodpovědnost Datum Měřitelné 
přínosy

Obrázek 6.15 Formulář pro naplánování změn

r

r

r

r

r

6.  Přehled nejpoužívanějších metod zlepšování



197

K A I Z E N

Příklad

Obrázek 6.16 Příklad mapy toku hodnot

6.16. Analýza práce a pracoviště
Systematické pozorování a analýza práce na pracovišti s cílem zachytit plýtvání a zlepšit jeho 
produktivitu.

Postup

1. Sestavení týmu a výběr pracovišť.
2. Defi nování cílů a rozsahu projektu štíhlých pracovišť.
3. Analýza práce.

- Vyber práci, která má být studovaná, a její hranice.
- Zaznamenej relevantní fakta o této práci, defi nuj plýtvání.
- Prozkoumej způsob, jakým je práce vykonávána (tabulka 2.3.2).
- Navrhni efektivnější metodu.
- Hodnoť různé alternativy pro vývoj zlepšených metod.
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- Defi nuj novou metodu.
- Instaluj novou metodu a trénuj pracovníky.
- Udržuj novou metodu a zaveď kontrolní proceduru.

4. Měření práce – MOST (naše zkušenosti prokázaly srovnatelnou přesnost metody 
MOST s MTM, ale radikálně vyšší produktivitu měření a její jednoduchost a rychlost 
osvojení).

5. Standardizace práce.
6. Vizualizace pracoviště.
7. Zvyšování autonomnosti a „chybuvzdornosti“ pracoviště.

Oblast Otázka Řešení Příklad 
Účel Co? Eliminace Eliminace pracoviště

Cíl Proč? Zjednodušení, eliminace Eliminace nebo zjednodušení operací, zrušení kontroly

Místo, pozice Kde? Integrace Spojení více operací do jedné

Operátor Kdo? Změna obsluhy Autonomizace, automatizace, víceobsluha

Čas
Kdy? 
Kolik?

Změna sekvence nebo normy času
Změna normy nebo pořadí operací – zkrácení celého 
procesu

Metoda Jak?
Změna technologie nebo konstrukce, 
zjednodušení práce

Změna postupu nebo procesu – redukce pracnosti

Obrázek 6.17 Analýza práce a systematické kladení otázek při analýze práce na pracovišti

6.  Přehled nejpoužívanějších metod zlepšování
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6.17. Rychlé změny a redukce dávek
Čas seřizování (čas přestavby) je čas potřebný od ukončení výroby posledního kusu na odstra-
nění starého nářadí a přípravků, nastavení nového nářadí, nastavení a doladění parametrů pro-
cesů, zkušební běhy, až po výrobu prvního dobrého kusu. Rychlé změny jsou systematickým 
procesem minimalizace časů přestavby pracoviště mezi výrobou dvou po sobě následujících 
různých typů výrobků (výrobních zakázek).

Postup

Při redukci velikosti časů na seřízení se používá následující princip: 
1. krok – oddělit práci, která musí být vykonaná nevyhnutelně při vypnutém zařízení (takzvané 
interní seřízení), od práce, kterou lze vykonat během provozu zařízení (takzvané externí seří-
zení). Každý provozní pracovník bude souhlasit s tím, že přípravu nástrojů a jejich údržbu je 
možné provádět i za chodu stroje. Nicméně je zajímavé, jak často se to děje právě naopak. Shingo 
Shingo uvádí, že provedeme-li analýzu, kolik dílčích interních operací je možné vykonávat jako 
externí, potřeba času pro interní seřizování (tzn. kdy stroj není v provozu) může být zkrácena 
o 30 až 50 %.
2. krok – redukce interního času seřízení tak, že stále více práce se bude vykonávat externě (pře-
dem vykonané ustavení, zjednodušení upevňování, přípravky pro dávku, pomocný pracovník, 
příprava pracoviště apod.).
3. krok – zlepšování a redukce interního a externího času seřízení. Klíčem k řešení tohoto pro-
blému je hlavně organizace pracoviště a ostatních činností v dílně. Eliminace procesu ustavení, 
který zabírá značný čas při všech typech přetypování. Systematické odstraňování následujících 
forem plýtvání při seřizování:

– Plýtvání při přípravě na změnu – doprava nástrojů po zastavení stroje, zbytečné pohyby, 
nedostatečné plánování.

– Plýtvání při montáži a demontáži – hledání součástek a nástrojů, pozorování práce jiné-
ho pracovníka, chybějící standardy, chůze, čekání, příprava prostoru po zastavení stroje, 
studium dokumentace, kouření.

– Plýtvání při seřizování, nastavování polohy a zkouškách – vícenásobné dolaďování 
nepřesností.

– Plýtvání při čekání na zahájení výroby – čekání na zahřátí nástroje, dlouhé čekání na 
„uvolnění“ seřízeného stroje do výroby. 
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Obrázek 6.18 Rychlé změny

Hlavní zásady při rychlých změnách jsou:
Standardizovat akce externího přetypování.
Standardizovat stroje.
Využít rychlé upínače.
Využít doplňkové nástroje, které se seřídí v přípravku a s ním se vloží do stroje.
Vytvořit víceprofesní týmy na řešení rychlých změn.
Automatizovat proces seřízení.

Prostředky pro zkracování časů na přetypování:

Metoda jednoho pohybu – zajištění objektů jedním pohybem – kolíky, rychlé upínače, 
pružiny, magnety…
Princip nejmenšího společného násobku – dorazy
Upnutí jednou otáčkou
Vykonávání paralelních operací současně – více pracovníků

Desatero rychlé změny:

1. Výměna a seřizování je plýtvání.
2. Nikdy neříkej: „Je to nemožné.“

r

r
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3. Zkrácení času seřízení je práce týtmu, tým je třeba odměnit.
4. Analýza přímo na pracovišti a videozáznam jsou nejlepší argumenty.
5. Standardizuj proces seřízení.
6. Připrav pomůcky a nástroje předem.
7. Při výměně se pohybují ruce a ne nohy.
8. Šrouby jsou nepřátelé – otočení každého závitu stojí čas – přítlačné pružinové spoje, 

páky a jiné rychle upínací pomůcky. 
9. Nastavování polohy „podle oka“ je třeba nahradit značkami, stupnicemi, dorazy.
10. Bez měřeného tréninku se závod nevyhrává. 

6.18. Nízkonákladová automatizace
Nízkonákladová automatizace (Low Cost Automation (LCA – jednoduchá automatizace) je 
technika, která dosahuje určitý stupeň automatizace s existujícími zařízeními, nástroji, metoda-
mi a lidmi při využití standardních komponentů, které jsou dostupné na trhu.

Principy

Požadované investice jsou nízké, rizika jsou malá.
Automatizace je přizpůsobená existujícím zařízením se zapojením lidí z výroby, změny 
jsou postupné a vyvážené, nákladově velmi efektivní.
Použité technologie jsou jednoduché na pochopení, údržbu a modernizaci, při poru-
chách jsou minimální ztráty.
Technické prvky zařízení jsou fl exibilní a vícenásobně využitelné, adaptivní na změny 
produktu a podmínek na trhu.
Odpor lidí je minimální, protože se snižuje námaha a ohrožení bezpečnosti, zároveň 
mají možnost naplno se realizovat ve změnách.

Zásady

Jednoduchost – eliminace komplikovaných pohybů, funkcí a struktur.
Používání rotačních a lineárních pohybů, které se dají vykonávat s jednoduchými 
mechanickými prvky.
Využívání fyzikálních zákonů – gravitace.
Nízké náklady – použití jednoduchých a dostupných materiálů a komponentů, možnost 
znovupoužití demontovaných prvků.
Snadné smontování a demontování – používání stavebnic, ze kterých je možné smonto-
vat variabilní zařízení.

r
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Modulární výstavba – nízká komplexnost, nízký počet stupňů opracování v jednom 
modulu, možnost rychlé změny při jiném produktu – kolečka, pružná zařízení na přísun 
materiálu a komponentů.
Interní vývoj a výroba – mnohé zařízení a přípravky se vyrábějí ve vlastním podniku, 
nejlépe přímo v dílně, staršími, zkušenými pracovníky.
Kompaktnost a malé prostorové nároky – prostředky se implementují do buněk, kde 
pracovník vykonává více operací – snaha o eliminaci pohybů pracovníka, zařízení by 
neměla být o mnoho širší než produkt.

Postup

1. Analýza pracoviště.
2. Funkční schéma pracoviště.
3. Hledání oblastí pro využití nízkonákladové automatizace – vyjmutí součástky z pracovní 

pozice, odložení nástroje, uchopení součástky, přesun na další operaci apod.
4. Analýza principů katalogu řešení – práce v optimální pozici, automatické vyhazovače, 

minimalizace vzdáleností, úprava nástrojů, práce oběma rukama, víceobsluha, překryté 
operace, příprava komponentů apod.

5. Technické řešení.
6. Testování a vyhodnocení.
7. Standardizace.

Obrázek 6.19 Ukázky nízkonákladové automatizace

r

r

r

6.  Přehled nejpoužívanějších metod zlepšování
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6.19. Chybuvzdornost pracoviště
Metoda zaměřená na včasné odhalení chyb a následné zabránění jejich následků.
Je to poměrně jednoduchý a efektivní systém na redukování neúmyslných chyb způ-
sobených lidským faktorem – vynechání práce, chybné založení součástky, chybná 
identifi kace apod.
Principem je instalace pomocných prvků, případně úprava výrobku či pracoviště, tak 
aby bylo možné vykonávat operaci jen správně, tj. aby nebylo možné dělat chyby.
Tato metoda pomáhá vyhledávat technickými prostředky možnou lidskou chybu, bloko-
vat proces a umožňuje odstranění chyby v rámci okamžité zpětné vazby.

Používají se základní principy:
1. Kontaktní zařízení
2. Počítací zařízení
3. Pohybové sekvence

Postup

1. Sestavení týmu.
2. Analýza přímo na pracovišti – abnormality, průběh procesu, zásahy obsluhy. 
3. Zakreslení pracoviště, fotografi e, video. 
4. Odměření časů práce – práce stroje, práce člověka, složky procesního času.
5. Popsání výskytu abnormalit, jejich příčiny a úlohy člověka při jejich odstraňování.
6. Hledání řešení, jak identifi kovat abnormalitu v místě jejího výskytu.
7. Hledání způsobu, jak signalizovat abnormalitu.
8. Katalog opatření pro zvýšení autonomnosti pracoviště.
9. Zavedení navržených opatření a ověření jejich účinnosti.
10. Standardizace nové pracovní metody.

r

r

r
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Příklad

Obrázek 6.20 Chybuvzdorné pracoviště montáže

Obrázek 6.21  Chybuvzdorné pracoviště montáže polotovarů ve fi rmě Roland (jedna pracovnice smontuje kompletně celé 
zařízení a její zaškolení trvá dva dny)

6.  Přehled nejpoužívanějších metod zlepšování
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6.20. Standardizace a vizualizace
Každé zlepšení a změna ve výrobním procesu končí standardem a vizualizací. Standard jedno-
duše popisuje způsob vykonávání procesu z hlediska činností, jejich parametrů, času a pořadí. 
Vizualizace slouží k rychlému a jednoduchému pochopení situace, k rychlému odhalení abnor-
mality, odchylky či problému v procesu. Vizualizace je potřebná k tomu, aby problémy v proce-
sech „křičely“, tj. samy na sebe upozorňovaly, a bylo tak možné reagovat velmi rychle. Vizualiza-
ce napomáhá zároveň k tomu, aby pracovník neztrácel čas a aby bylo okamžitě jasné, zda proces 
probíhá podle standardu či nikoliv.
Bez standardů není zlepšování a řízení. Standardy defi nují nejlepší praktiky pro vykonávání prá-
ce. Cílem je dělat práci napoprvé bez chyb, efektivně, bez plýtvání a negativních vlivů na člověka 
a okolí.

Standardy slouží na:
redukci variability a opravu chyb
zvýšení bezpečnosti
usnadnění komunikace
zviditelnění problémů
pomoc tréninku a vzdělávání
zvýšení pracovní disciplíny
usnadnění reakce na problémy
vyjasnění pracovních procedur

Postup

1. Defi nování procesů na provozu
2. Upřesnění, kde je začátek a konec procesů
3. Rozhodnutí o způsobu tvorby operačního standardu:

- pro produkt nebo skupinu produktů
- pro jedno pracovní místo nebo víc pracovních míst
- pro jednotlivé typy zařízení

1. Vytvoření operačního standardu – popsání vykonávaných činností operátora, 
parametry a kritické body procesu, postup odstranění abnormality

2. Obeznámení a ověření správnosti, srozumitelnosti, přehlednost operačního 
standardu s operátory procesu

3. Implementace, kontrola fungování v provozu, případné korekce

r

r
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Obrázek 6.22 Příklad operačního standardu

Obrázek 6.23 Příklady standardizace a vizualizace

6.  Přehled nejpoužívanějších metod zlepšování
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ZÁVĚR

„Jak zvláštní je ten náš krátký život! Dítě si říká: Až budu větší… Co však potom? Když chlapec 
povyroste, řekne si: Až budu dospělý… A potom, až dospěje, poví: Až se ožením… Co však bude 
potom? Plány se změní. Až budeme moct jít do důchodu… A potom, až ten čas nastane, dívá se 
zpět, jakou cestu vlastně prošel. Nad ním pofukuje studený vítr. Všechno jaksi pominulo, všechno 
je pryč. Příliš pozdě zjistíme, že smysl života je v životě samém, v intenzivním prožití každého dne, 
každé hodiny.“
 (Stephen Leacock)

„Všechny děti se rodí jako géniové: 9999 z každých 10 000 dospělí rychle a nenávratně o jejich 
genialitu připraví,“ tvrdí známý americký futurolog Buckminster Fuller. Dej pokoj a nevymýšlej 
si. Řekl vám už někdo podobnou větu? V dětství? V práci? Použili jste někdy podobnou větu 
i vy? Pozor na ni! Je nebezpečná a zabíjí. To vzácné, co v sobě mají všechny děti – tvořivost.

Závěr – vidět neviditelné
Jsou lidé, kteří vidí jinak než ostatní. Co? Slunce nad mraky, úsměv v očích nebo skrytý problém 
v duši blízkého člověka. Mnoho důležitých věcí na světě se dá vnímat jen srdcem a nelze je vidět. 
Gravitační zákon nevidíme, ale vidět můžeme jeho následky. Vidíme tok materiálu v Toyotě, 
který se pohybuje jako perfektně sladění hráči orchestru, ale skryté nám zůstávají neviditelné 
věci v pozadí. Nevidíme do emocí uvnitř člověka, vidíme jejich výsledek v jeho chování. Existují 
zákony, které fungují mimo nás. Jejich pochopení a soulad našich skutků s nimi je namáhavý 
proces, který někdy zabere celý lidský život. Nesmíme se však vzdát tohoto úsilí. Vždyť možná 
právě v tom je smysl našeho života. Ty nejdůležitější věci v životě se nedají rozpoznávat našimi 
smysly. Kdo je chce pochopit, musí být trpělivý a musí jít do hloubky při zkoumání souvislostí 
ve světě okolo nás. Úspěšné výrobní a manažerské koncepty, to nejsou toolboxy metod s manu-
álem na použití. To nejdůležitější nejde vidět, vyfotografovat, nafi lmovat nebo okopírovat. Je 
to tok inovací a zlepšování, jenž probíhá v pozadí výrobního systému, je to tok lidí a přebírání 
zkušeností a znalostí v DNA procesu, je to kultura, učení se a leadership. Manažeři, kteří jsou 
zodpovědní za rozvoj lidí a kultury. Manažeři, kteří nebortí to, co vybudovali jejich předchůdci, 
ale staví na tom. Manažeři, kteří jsou pokorní, nepotřebují každý den uspokojovat svoje ego, ale 
trpělivě rozvíjejí potenciál lidí kolem sebe. S jedním cílem, který by měl dobrý učitel mít. Aby 
byl jeho žák lepší než on sám. Před časem jsme sledovali výrobu v závodě Toyota v Toyota City, 
kde roky působil Taiichi Ohno. Uvědomili jsme si, že rozdíl oproti jiným podnikům je v drob-
ných, ale nesmírně důležitých detailech. V detailech, které mnozí nevidí a nechápou. V malič-
kostech, které se těžko kopírují. Někdy máme problém všimnout si těch neviditelných, ale klíčo-
vých detailů podstatných k tomu, aby nám naše námaha přinesla trvalou úrodu. Ti, kteří se o to 
pokoušejí, jsou na dobré cestě, i když jsou třeba na začátku. Je nutné jít dál. Pronikat do podstaty 
a budovat nový manažerský systém, kulturu důvěry, spolupráce a zlepšování. Kulturu učení se, 
kulturu hodnot vycházejících z minulosti a orientovaných do daleké budoucnosti. Můžeme si 
vybrat i druhou cestu – zůstat na povrchu, kopírovat viditelné bez poznání neviditelného. Výsle-
dek sice bude podobný, ale jako bychom zaseli zrno do zamrzlé půdy. Zklamání a frustrace. To 
nejdůležitější na světe není vidět.
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Roky končící osmičkou jsou nám osudné. Starší si možná pamatují komunistický pamfl et nazý-
vaný Poučení z krizového vývoje v roce 1968. Už se zdálo, že rok 2008 nepřinese nic mimořád-
ného, a na podzim to přišlo. Jaké bude poučení z tohoto krizového období? Ještě loni v létě jsme 
rozmlouvali s několika řediteli fi rem. Ten boom je neuvěřitelný, nestačíme vyrábět, nemůžeme 
se dočkat dodání objednaných strojů. Situace se náhle změnila a mnohé strojírenské fi rmy se 
s tržbami vrátily o tři až čtyři roky zpět. Na tom by nebylo ještě nic špatného. Za poslední roky 
však většina fi rem masivně investovala do nových kapacit. Do moderních strojů, které nyní 
stojí. Vysoké fi xní náklady jsou noční můrou mnoha ředitelů strojírenských podniků. Nega-
tivních zpráv máme v médiích dost. Podívejme se, co pozitivního nám tato krize přinesla, jak 
se z ní dá poučit. Měli bychom obezřetněji investovat, v osobním životě i ve fi rmách. Ne vždy 
jsou nejnovější komplexní zařízení tím nejlepším řešením. Japonci už dávno přišli s konceptem 
nízkonákladové automatizace a začali budovat pružné výrobní buňky z menších, jednoduchých 
a modulárních strojů. Strojaři mají často sklony předimenzovat svoje konstrukce a projekty, 
vytvářet řešení, která jsou technicky dokonalá, ale často zbytečně komplexní, přetechnizovaná 
a hlavně drahá. Pojďme však k dalším pozitivům krize: to, co je pro někoho ohrožením, je pro 
jiného příležitostí. Svět se v časech krize obvykle očistí – od neužitečného, parazitujícího a nad-
bytečného. V roce 2001 převyšovala na světě nadbytečná výrobní kapacita v automobilovém 
průmyslu 20 milionů automobilů ročně. Kolik dalších výrobních fabrik se mezitím postavilo? 
Kolik jich dnes bude třeba zavřít? Lidé si konečně začínají vážit práce a na trhu se objevují profe-
se, které byly léta nedostupné. Dobré odborníky dnes můžou konečně získat i malé domácí pod-
niky. V mnohých fi rmách se dnes dějí pozoruhodné věci – lidé aktivně zlepšují, snižují náklady, 
učí se, obchodníci opustili své kanceláře a vyhledávají zákazníky, naše kurzy o inovacích se začí-
nají zaplňovat a přibývají nám projekty zaměřené na hledání nových příležitostí. V mnohých 
organizacích jsme zaznamenali nevídanou míru spolupráce, soudržnosti a solidarity. Krize pro-
věřuje i naše charaktery. Je šance, že se vrátíme znovu na zem, k základním hodnotám, jejichž 
dlouhodobé porušování způsobilo dnešní problémy. Samé dobré zprávy.
Vlády by se měly vyhnout dotování neúspěšných, snahám řešit krizi či bojovat s ní (je to vyhazo-
vání peněz). Vlády by se měly postarat o oběti krize – lidi, kteří ztratí práci, padnou do sociální 
sítě. Firmy by měly redukovat náklady, rozvíjet lidí (jejich schopnosti, spolupráci, společné hod-
noty), hlavně se však musí připravit na svou budoucnost – inovace, strategie, fl exibilitu.
Lidé by se měli učit novým věcem, víc přebírat zodpovědnost za svůj život (mnozí, na které jsme 
se spoléhali, selhali – politici, fi nančníci, manažeři). Vraťme se na zem – není možné, aby pod-
niky rostly takovým tempem jako dosud, není možné žít na dluh, není dobré porušovat principy 
– lhát, brát si víc než nám patří, dělat druhým to, co nechceme, aby oni dělali nám.
Dnes se rodí nový svět byznysu. Jaký bude? Budou na trhu nové výrobky a služby, nové pod-
nikatelské a manažerské modely. Nové požadavky na pracovníky – jejich vzdělání, fl exibilitu, 
schopnost zlepšovat a inovovat.
Talenty budou ještě vzácnější a dražší než nyní. Mnohé z nich nezískáte natrvalo do své fi rmy 
– takoví lidé budou nezávislí a velmi drazí. Podniky a lidé budou více pracovat v pružných sítích. 
Ve fi rmách se vytvoří procesy na monitorování prostředí – trhy, zákazníci, potřeby, paramet-
ry potřeb, problémy, fi nanční trhy, technologie, jiné obory, nezákazníci, příležitosti, ohrožení 
a vyhodnocování informací z prostředí – podnikový „Avax“.

Závěr
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Klíčovými procesy v pokrizovém období budou strategické řízení, inovace, rozvoj lidského 
potenciálu a talentů. Procesy, které ve většině našich fi rem vůbec neexistují. Kdy je chcete začít 
budovat, když ne právě dnes? Až vám zákazníci začnou znovu klepat na dveře, bude už pozdě.

Namísto závěru. Jediný zdroj, který můžou volně čerpat všechny fi rmy v době krize, aniž by za 
něj někomu musely zaplatit a vrátit ho, je čas. Pracujte na své budoucnosti včas, plánujte, efek-
tivně využívejte dobu, kterou máte k dispozici, protože čas jsou peníze. 
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PŘÍLOHY – FORMULÁŘE A FOTOGRAFIE

Podání zlepšovacího návrhu číslo:
Název: Návrh podaný kde:

Podaný komu (jméno a příjmení vedoucího):

Datum:

Schválení/ neschválení realizace přímým nadřízeným: 

Datum:                                              Termín realizace:

Údaje o autorovi/ autorech:

Poř. č. Příjmení/ jméno Osobní číslo Číslo
NS

Podpis autora V náplni práce
ano/ne

01

02

03

Popis existujícího stavu a návrh zlepšení
Provoz, úsek: Pracoviště, linka, kancelář:

Organizační složka: Stroj/ zařízení/ úsek linky:

Popis stavu před zlepšením (popis plýtvání, vyčíslení/ odhad ztrát):

Návrh zlepšení (vyčíslení/ odhad přínosů, popis nového fungování procesu, popis realizace):

Poznámka: potřebný nákres přiložit jako přílohu!
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Vyhodnocení Začátek využívání návrhu (datum): Body
Výkon autora: Vyhovující Dobrý Velmi dobrý Vynikající

Tvořivost 5 10 20 35

Originalita 5 10 20 35

Přínosy pro společnost: 

a) Vyčíslitelné: Úspora v Sk Body

do 500 4

501–2 000 12

2 001–4 000 30

4 001–10 000 70

10 001–15 000 125

15 001–20 000 175

20 001–30 000 250

30 001–40 000 350

40 001–50 000 450

50 001–100 000 750

100 001 a víc 1500

b) Pokud jsou nevyčíslitelné Vyhovující Dobrý Velmi dobrý Vynikající
- zlepšení kvality 5 10 15 25

- bezpečnost práce a ochrana zdraví 5 10 15 25

- životní prostředí, 5 10 15 25

- zlepšení pracovních vztahů,
- ulehčení práce,
- zlepšení v organizaci,
- snížení prostojů,

5 10 15 25

-  zkrášlení, údržba a zlepšení zařízení 
a pracovního prostředí,

5 10 15 25

Pokud jsou body za výkon autora vyšší než body za přínosy, 
bodová hodnota za výkon se rovná bodové hodnotě za přínosy

Celkový bodový
součet

Přílohy – formuláře a fotografi e
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Ohodnocení účasti autorů: 

Jméno a příjmení Počet bodů

Datum:   Jméno a příjmení:   Podpis:

Potvrzení celkové odměny:

Datum:   Jméno a příjmení:   Podpis:

SIPOC formulář
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Ishikawův diagram

Přílohy – formuláře a fotografi e
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Plánovací list Hoshin Kanri
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Akční plán a jeho monitorování

Přílohy – formuláře a fotografi e
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Pracovní standardy
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VYTVOŘENÍ KATALOGU STANDARDNÍCH PRACÍ
vzor

POSOUZENÍ PROCESU
Standardní katalog

ÚLOHA: Přijetí objednávky automobilu, vytvořit interval čekání A

Oblast: Přijetí objednávky

Standardní list: Vystavení zakázkového listu

Počáteční událost:
Přivítat zákazníka

Koncová událost:
Zadat zakázku do dílny

Čas zpracování: 47,6 min

Popis standardní úlohy
Číslo Činnosti Poznámky Potřebný čas
1 Přivítat zákazníka, otevřít masku, zadat vstupní 

údaje o zákazníkovi
prověřit kód zákazníka 1,0 min

2 Porovnat údaje od zákazníka s údaji v technickém 
průkazu

8 údajů 2,4 min

3 Vysvětlit rozsah servisu zákazníkovi a dohodnout 
výkon

případné změny konzultovat 
telefonicky

7,0 min

4 Vykonat test brzd vzdálenost 50 m 12,4 min

5 Vykonat diagnostiku motoru 3 údaje 16,0 min

6 Konzultovat se zákazníkem nutné opravy a dohod-
nout výkony

podle údajů testu a diagnostiky 2,0 min

7 Dohodnout způsob platby prověřit kredit 1,6 min

8 Dohodnout termín převzetí automobilu po dohodě s dílnou 1,0 min

9 Vytisknout objednávku zakázky, podepsat 
zákazníkem

3,2 min

10 Zabezpečit odvoz automobilu zákazníka průvodní list zakázky vložit do auta 
a přesun do dílny

1,0 min
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vzor

POSOUZENÍ PROCESU
Porovnání

ÚLOHA: Přijetí objednávky automobilu VW, vytvořit interval čekání B

Standardní úloha: Zakázka na opravu vozidla VW, interval čekání A

Oblast: Přijetí objednávky

Zpracoval: Datum:

Posuzovaná úloha Úloha standardního katalogu Časové posouzení

Číslo Činnost Postupnost Potřebný čas Δ (%) Potřebný čas
1 Přivítat zákazníka, otevřít masku, zadat 

vstupní údaje o zákazníkovi
A1 1,0 min 100 1,0 min

2 Porovnat údaje od zákazníka s údaji 
v technickém průkazu

A2 2,4 min 100 2,4 min

3 Vysvětlit rozsah servisu zákazníkovi 
a dohodnout výkon

A3 7,0 min 40 2,8 min

4 Vykonat test brzd A4 12,4 min 0 0

5 Vykonat diagnostiku motoru A5 16,0 min 50 8,0 min

6 Konzultovat se zákazníkem nutné opravy 
a dohodnout výkony

A6 2,0 min 0 0

7 Dohodnout způsob platby A7 1,6 min 100 1,6

8 Dohodnout termín převzetí automobilu A8 1,0 min 100 1,0

9 Vytisknout objednávku zakázky, podepsat 
zákazníkem

A9 3,2 min 100 3,2

10 Zabezpečit odvoz automobilu zákazníka A10 1,0 min 100 1,0

ZMĚNA 47,6 min 21,0 min
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VLASTNÍ SNÍMEK DENNÍHO POSTUPU – časový 
souhrn

VLASTNÍ SNÍMEK 
DENNÍHO POSTUPU

Název činností

Jméno, příjmení:
XY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Organizační útvar:
Lidské zdroje
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Pozice:
Vedoucí vzdělávání

Datum:
XX.XX.2007

Začátek snímkování:
8:00 hod.

Čas 
(konec činnosti)

1 8:00 x

2 8:15 x

3 8:45 x

4 9:10 x

5 10:00 x

6 10:25 x

7 10:35 x

8 10:55 x

9 11:10 x

10 11:35 x

11 11:40 x

12 12:10 x

13 12:40 x

14 13:25 x

15 13:50 x

16 14:15 x

17 14:30 x
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18 14:50 x

19 15:05 x

20 15:30 x

21 15:40 x

22 16:00 x

23 konec

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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VLASTNÍ SNÍMEK DENNÍHO POSTUPU – souhrn za 
pracovníky

Název pracovního postupu:
Organ.
jednot-
ka

Pracovník Vstup Činnost Zpracování
čas začátku

Zpracování
čas ukončení

Výstup

Datum Čas
Dat. Čas Dat. Čas Zač. Čas

Prv AK 11.4. 8:30 Příprava výroby Y23 11.4. 8:30 11.4. 8:50 11.4. 9:00

Log ZJ 11.4. 9:00 Návrh zásobování P23 11.4. 9:05 11.4. 9:35 11.4. 9:40

Log CH 11.4. 9:40 Potvrzení návrhu zásobování P23 11.4. 9:45 11.4. 10:05 11.4. 10:05

Výr1 ZR 11.4. 10:10 Příprava procesu YK23 11.4. 10:15 11.4. 11:00 11.4. 11:05

Nák1 ZD 11.4. 11:05 Příprava kalkulace procesu 11.4. 11:05 11.4. 11:40 11.4. 11:50

Log JR 11.4. 12:00 Korekce návrhu zásobování P23 11.4. 12:10 11.4. 12:30 11.4. 12:40

Výr2 HR 11.4. 12:45 Spuštění procesu YK23 11.4. 12:50 11.4. 13:20 11.4. 13:30

Výr2 TU 11.4. 13:30 Kontrola průběhu YK23 11.4. 13:40 11.4. 13:55 11.4. 13:55

Výr2 JL 11.4. 14:00 Kontrola průběhu YK23 11.4. 14:00 11.4. 14:30 11.4. 14:30

Prv DM 11.4. 14:40 Vyhodnocení procesu YK23 11.4. 14:45 11.4. 15:30 11.4. 15:30

Klíčové údaje pro vyhodnocení snímku:
- čas zpracování [min, sek]   290 min, příp. 4 hod a 50 min
- čas prostoje [min, sek]   130 min, příp. 2 hod a 10 min
- transportní čas, čas přesunu [min, sek] 0
- celková průběžná doba [min, sek]  420 min, příp. 7 hod
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SLOVNÍK NĚKTERÝCH JAPONSKÝCH 
VÝRAZŮ ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ

Japonsky Česky
A3 report Zprávy na jedné straně

After Action Report (AAR) Záznam z vyhodnocení akcie

Andon Světelná signalizace chyby

Digital Yatai Výroba podle interaktivních digitálních postupů na pracovišti

Gemba Dílna, proces, kde vznikl problém a kde ho řešíme

Hansei Ponoření se do sebe, seberefl exe a hledání možností zlepšení

Heijunka Rovnoměrné rozvrhování výroby v sekvencích

Hoshin Kanri Plánování a řízení podle cílů

Chaku Chaku linka Linka s vyhazovači, kde pracovník obsluhuje více stanic

Jidoka Autonomní pracoviště

Kaikaku Velké inovační změny

Kaizen Zlepšování procesů

Kanban Tahový systém řízení pohybu materiálu v dílně

LCA Nízkonákladová automatizace

Misuzumshi Pravidelná navážení materiálu na výrobní linky

Muda Plýtvání

Muri Přetížení, předimenzování

Mura Nevyváženost

One Piece Flow (OPF) Tok jednoho kusu

Poka Yoke Chybuvzdornost

SMED Rychlé změny, přetypování strojů a linek

TPM Management produktivity výrobních zařízení

VSM Mapování toku hodnot, management toku hodnot

5S Uspořádané, organizované a produktivní pracoviště

Slovník některých japonských výrazů zlepšování procesů
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