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EDITORIAL 

 

Dear readers, 

Today's issue of "Entrepreneurship Studies" is again devoted to repetition. We are pleased that 

the journal issues with repetition are very popular with readers. 

Today's repetition is mainly about basic methods in the field of lean manufacturing. The first 

contribution explains the Lean strategy, the KAIZEN philosophy, continuous improvement by 

permanent small steps and concept of Lean Organization. 5S, PDCA and DMAIC methods are 

in the second contribution. The third contribution explains the TOC and DBR method, the 

fourth contribution explains the Six Sigma strategy. 

We wish you a pleasant and interesting reading  

 

By the editors 

assoc. prof. Ivo Formánek, Ph.D. 

Editor-in-Chief 
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REPETITORIUM 

 

LEAN PHILOSOPHY AND ITS APPLICATIONS  

 

LEAN FILOSOFIE A JEJÍ APLIKACE 

 

Ivo FORMÁNEK1 

University of Entrepreneurship and Law, Prague 

 

ABSTRACT 

Lean philosophy is a strategy for managing and operating processes in companies in such a 

way that the processes in companies work as efficiently and effectively as possible. The reason 

is the fact that the current market demands that companies produce high quality products with 

high added value, respond flexibly to customer requirements, deliver products on time and with 

high reliability etc. - all at very low production costs and selling prices. Obviously, there are 

several solutions. One solution is the concept of Lean Organization, Lean Manufacturing. This 

concept is the result of a long development of opinions on optimal business management, work 

systems, production etc. Today, this concept is comprehensively included in the philosophy of 

so-called Lean Thinking.  

KEY WORDS 

Lean, Kaizen, inovace, paradigma, podniková kultura, ztráty, štíhlý podnik 

ÚVOD 

Přístup Lean nebo také strategie Lean či metodologie Lean, je přístup k řízení a fungování 

procesů v podniku takovým způsobem, aby procesy v podniku pracovaly maximálně účinně a 

                                                 

1 Correspondence address: Ivo Formánek, assoc. prof., Ph.D.; +420 595 228 111; ivo.formanek@vspp.cz; 

Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5, University of Entrepreneurship and Law, Office: Michálkovická 1810/181, 

710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vspp.cz 
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maximálně efektivně. Důvodem je skutečnost, že současný trh žádá, aby podniky produkovaly 

výrobky vysoké kvality s vysokou přidanou hodnotou, pružně reagovaly na požadavky 

zákazníků, produkty dodávaly včas a s vysokou spolehlivostí atp. – a to vše při nízkých 

výrobních nákladech a prodejních cenách. Je zřejmé, že řešení je několik. Jedním z řešení je 

koncepce štíhlého podniku (angl. Lean Organization, Lean Manufacturing). Tato koncepce je 

výsledkem dlouhého vývoje názorů na optimální podnikový management, systémy práce, 

systémy výroby atd., které dnes komplexně zahrnujeme do filozofie tzv. štíhlého myšlení (angl. 

Lean Thinking). 

S pojmy štíhlý, štíhlá, zeštíhlení se dnes můžeme v podnikové sféře setkat téměř všude. Tyto 

pojmy jsou moderní a používají se často jako náhrada slov: redukce, zmenšení, snížení, 

propouštění, škrtání atp. A tak dnes máme nejenom štíhlé organizace a procesy, ale i štíhlý 

výrobní sortiment, štíhlé jízdní řády, štíhlé týmy, štíhlé popisy atp. Je zřejmé, že ne vše, co se 

dnes označuje za štíhlé, skutečně štíhlým ve smyslu štíhlého podniku či štíhlé organizace je. 

V následujícím textu se pokusíme koncept štíhlé výroby stručně vysvětlit. Vzhledem 

k omezenému prostoru, který je v příspěvku k dispozici, lze doporučit zájemcům o tuto 

problematiku studium specializované odborné literatury např. (Dědina et al. 2007, Imai 2005, 

Imai 2007, Košturiak et al. 2006, Krišťák et al. nedatováno, Křivánek nedatováno, Kysel et al. 

nedatováno, Liker 2008) atd. 

Správný postup při budování štíhlého podniku lze ztručně shrnout do následujících kroků: 

• dodržování pracovní disciplíny, 

• zavedení týmové práce, 

• zavedení metody 5S jako podnikového standardu, 

• eliminace největších ztrát, 

• budování štíhlého podniku (tj. štíhlé výroby, logistiky, údržby, administrativy, štíhlých 

služeb, štíhlého výzkumu a vývoje atd.). 

Pořadí výše uvedených kroků není náhodné. Bez dodržování pracovní disciplíny, zavedení 

týmové práce, akceptování filosofie trvalého zlepšování, zavedení metody 5S jako 

podnikového standardu a eliminace největších ztrát není možné budovat štíhlý podnik – ani 

teoreticky. Než tedy přistoupíme k popisu štíhlých metod, stručně vysvětlíme třetí, čtvrtý a pátý 

krok. Zavedením týmové práce a dodržováním pracovní disciplíny se zabývat nebudeme. 

 1  FILOSOFIE TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ, FILOSOFIE KAIZEN 

Slovo „KAIZEN“ se v Japonsku používá pro označení procesu zlepšování. Vzniklo jako 

anglický přepis výslovnosti japonského slova „改善“, které je složeninou dvou slov: 
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• slova „改“ - anglický přepis výslovnosti „KAI“, významově mu odpovídá české slovo 

„změna“ a 

• slova „善“ - anglický přepis výslovnosti „ZEN“, významově mu odpovídá české slovo 

„dobro“.  

Celkově tedy slovo „KAIZEN“ znamená „stálá změna k lepšímu“, „neustálé zdokonalování“ 

(obrázek 1). V dalším textu budeme používat pouze anglický přepis výslovnosti – KAIZEN. 

KAIZEN zpopularizoval japonský profesor Masaaki Imai a dnes se běžně užívá k označení 

celého systému japonského managementu, který přivedl Japonsko od relativně zaostalé a 

válkou zničené země až po současnou hospodářsky prosperující a konkurenceschopnou velmoc. 

KAIZEN je tak dnes globálním pojmem, který skloňují manažeři velkých i malých firem po 

celém světě. V textu příspěvku se můžeme o KAIZEN strategii pouze stručně zmínit. 

Zájemcům, kteří by měli o danou problematiku hlubší zájem, doporučujeme specializovanou 

literaturu. Např. (Imai 2005, Imai 2007, Košturiak at al. 2006, Liker 2008, Nenadál at al. 2007, 

Taiichi 1988, The Productivity Press Development Team 1996, Veber at al. 2009). 

Obrázek 1 Vznik slova „KAIZEN“ jako složeniny ze slova „KAI“, kterému 

odpovídá české „změna“, a slova „ZEN“, kterému odpovídá české 

„dobro“. 

 

Zdroj: Imai et al. 2007, upraveno autorem 

1.1  Základy kaizen 

Jak již bylo uvedeno, KAIZEN je část manažerská strategie, která definuje role v prostředí, 

které trvale zavádí a implementuje malá zlepšení – zdokonalení. KAIZEN se týká všech 

zaměstnanců, tzn. jak managementu, tak i běžných zaměstnanců (Imai 2005, Imai 2007). Velmi 

stručně se dají zásady KAIZEN shrnout do následujících bodů (Imai 2007): 

• zlepšování každý den, 

• zlepšování každého, 

• zlepšování všude, 

• od zlepšování drobností k dramatickým strategickým zlepšením. 
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Pro lepší porozumění použijeme podrobnější výčet zásad KAIZEN, jak je uvedeno v 

(Boledovič at al. nedatováno). 

• Hodnotí se především procesy přímo v místě děje: v dílně, kanceláři. 

• Každému zlepšení, i kdyby bylo málo významné, je nutné věnovat pozornost. 

• KAIZEN je otevřený pro každého. 

• Výroba má prioritu (nejlepší inženýři začínají ve výrobě). 

• Řešení je třeba hledat pomocí pracovních schůzek týmu pod vedením moderátora. 

• Silná podpora ze strany vedení podniku. 

• Informovanost spolupracovníků o aktuálním stavu ve výrobě, problémech a 

podnikových cílech. 

• Vytvoření organizačních předpokladů pro zlepšení komunikace mezi pracovníky 

(konzultační místnosti, návštěvy pracovníků managementem ve výrobě, komunikace v 

průběhu výroby atd.) 

• Motivací pracovníků je spoluúčast na úspěchu. Nutné je materiální i finanční 

ohodnocení dobrých řešení. Finanční prostředky získává celý pracovní tým, který si je 

pak rozděluje sám podle účasti jednotlivých členů týmu na řešení a v závislosti na 

vlastních kritériích. 

1.2  Doporučení pro implementaci KAIZEN v podnicích 

Protože je dnes KAIZEN globální pojem, existuje pro jeho zavádění v literatuře nepřeberné 

množství nejrůznějších doporučení. Většina těchto doporučení jsou více nebo méně podařenou 

variací na původní zdroj v publikacích japonského profesora Masaaki Imai. Jen málo autorů 

přichází s novými poznatky a myšlenkami. Ze zdrojů, které stojí za pozornost, uvedeme 

doporučení pro zavádění a udržování KAIZEN, která lze najít v (Imai 2007). 

• Upusťte od konvenční představy o výrobě! Vzdejte se tradičního myšlení.  

• Na všechno se ptejte 5x „Proč?“. Hledejte podstatné důvody a příčiny problémů! 

• Přemýšlejte, jak věci udělat a nikoli proč něco udělat nelze! Věty typu „Ano, ale ...“ 

nahraďte větami typu „Ano, a ...“! 

• Nevymlouvejte se na těžkosti! Zkoumejte a posléze revidujte současné postupy a 

dosavadní metody! 

• Nehledejte dokonalost! Je lepší realizovat 50% řešení než zamítnout či odložit 100% 

řešení (tj. je nutné prosazovat správné věci správným způsobem)! 

• Chyby opravujte ihned! Nečekejte! Vyrábějte pouze perfektní kvalitu! 

• Neutrácejte peníze za KAIZEN (za stálé zlepšování)! Do KAIZEN investujte čas a 

kreativitu a ne peníze! 

• Neustále hledejte méně nákladná řešení! 
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• Nebojte se překážek! Na překonávání překážek se projeví Vaše moudro a Vaše 

schopnosti! 

• Řešte problémy v týmu! Hledejte raději moudrost deseti lidí než vědomosti jednoho 

specialisty! 

• Proces KAIZEN (stálé zlepšování) nikdy nekončí! Myšlenky KAIZEN jsou prakticky 

nekonečné! 

1.3  Inovace vs. KAIZEN 

Pro správné porozumění je nutné zmínit rozdíl mezi přístupem ke zlepšování pomocí inovací a 

přístupem pomocí malých kroků (KAIZEN). Zjednodušené srovnání je na obrázku 2. 

Obrázek 2 Inovace vs. KAIZEN. 

 

Zdroj: Imai et al. 2007, upraveno autorem 

Obrázek 3 Rozdíl mezi zlepšováním po velkých krocích (inovace) a stálým 

zlepšováním po malých krocích (KAIZEN, CI). 

 

Zdroj: Dillinger et al. 2007, upraveno autorem 
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Z obrázku 2 vyplývá, že rozdílů je celá řada. Největší rozdíl je asi v tom, že inovace přinášejí 

významnější technologické změny, kdežto KAIZEN se vyznačuje postupnými malými a  

trvalými zlepšeními. V minulosti podniky v západní Evropě a USA věřily více v inovace, 

japonské podniky zase dávaly přednost změnám postupným (neměly k dispozici tak velké 

finanční prostředky jako Evropa a USA). Tento rozdíl, který byl v minulosti velmi markantní, 

se dnes stírá. Dnes téměř všechny podniky s výhodou kombinují oba dva tyto přístupy. Poněkud 

neformálně, nicméně názorně, je rozdíl mezi inovacemi a strategií malých, postupných řešení 

vyjádřen na obrázku 3. 

Obrázek 4 Změna paradigmat při přechodu ke KAIZEN. 

 

Zdroj: Imai et al. 2007, upraveno autorem 

1.4  Změna paradigma při implementaci KAIZEN 

Pro dokreslení podstaty KAIZEN je na obrázku 4 ukázána změna v myšlení (změna v 

paradigma), kterou by měli pracovníci podniků při přechodu na KAIZEN „projít“. Z obrázku 4 

je zřejmé, že pro mnoho lidí v Evropě jsou tyto změny jen těžce pochopitelné a akceptovatelné. 

Důvodem je skutečnost, že KAIZEN vychází z japonské kultury, která se od evropské kultury 

velmi liší. Zatímco evropská kultura je založena na křesťanství (tj. všichni lidé jsou si rovni), 

japonská kultura vychází z konfucianismu, tzn. z přísně hierarchického dělení společnosti (tj. 

každý člověk má své místo v hierarchicky rozdělené společnosti – v zájmu udržení harmonie 

ve společnosti – pevně určeno). Hierarchické členění japonské společnosti zasahuje i do 

podnikové kultury. Lidé se zde hierarchicky dělí dle věku, dle délky zaměstnání v podniku, dle 

postavení v podniku atd. Pro japonskou podnikovou kulturu je rovněž typické, že každý 

zaměstnanec se cítí odpovědný vůči svému podniku a každý podnik se cítí odpovědný vůči 

svému zaměstnanci (evropskému přebíhání zaměstnanců z podniku do podniku Japonci moc 

nerozumí). Japonci jsou rovněž od útlého mládí vychováváni k preciznosti, sebeovládání, 

dokonalosti a k životu v týmu (jedinec je v japonské kultuře chápán jako základní součást týmu 

– velké skupiny lidí; tým je důležitý, nikoli jedinec). Japonci jsou zároveň vůči jiným kulturám 

velmi sebevědomí až přezíraví a považují se za nejdokonalejší (totéž si samozřejmě myslí i o 

 

Stará paradigmata 

• Řiď a organizuj čas 

• Vyhýbej se stresu 

• Život je běh na dlouhou trať 

• Prostoj je ztracený čas 

• Ocenění podnětných aktivit 

• Pravidla sebedisciplíny 

• Síla pozitivního myšlení 

 

Nová paradigmata 

• Řiď a organizuj energii 

• Nevyhýbej se stresu 

• Život je série sprintů 

• Prostoj je produktivní čas 

• Ocenění podnětných nápadů 

• Pravidla rituálů 

• Síla plné angažovanosti 
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Japonsku). Zvážíme-li tyto skutečnosti, je asi zřejmé, že mnohé věci, které v Evropě musíme v 

podnikové kultuře pracně budovat, jsou v Japonsku zcela přirozené a normální. Odtud pramení 

japonská výhoda při aplikaci systému malých a postupných zlepšení. 

1.5  Předpoklady pro implementaci KAIZEN 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, implementaci KAIZEN a budování štíhlého podniku je nutné 

zahájit vhodným rozvojem podnikové kultury a managementu znalostí (obrázek 5).  

• Podniková kultura je souborem základních návyků, norem, hodnot a způsobů myšlení, 

které uznávají a používají pracovníci na všech úrovních podniku (Křivánek 

nedatováno). Patří sem nejenom věci etické povahy, ale i ochota akceptovat základní 

požadavky na týmovou práci, dodržování disciplíny, dlouhodobé udržování principů 

metody 5S, ochota k systematické eliminaci ztrát atd. 

Obrázek 5 Koncepce štíhlého podniku. 

 

Zdroj: Imai et al. 2007, upraveno autorem 

• Management znalostí (angl. knowledge management) je velmi důležitou součástí 

systému řízení a podnikové kultury současných podniků. Management znalostí je v 

současné tobě vysoce aktuální a hojně diskutované téma v mnoha českých i 

nadnárodních firmách. Firmy, které dnes chtějí uspět, musí (v porovnání s minulostí) 

podstatně lépe využívat informací a znalostí lidí, kteří ve firmách pracují. A jak tyto 

informace efektivně získávat, jak je správným způsobem ve firmě sdílet, jak je účinně 

využívat a chránit, to vše je předmětem zájmu managementu znalostí. (Petříková et al. 

2010) 
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Rozvoj podnikové kultury a managementu znalostí musí vést k tomu, že lidé v podnicích pracují 

jako skutečný tým bez toho, že se rozdělují na ty, co vydávají příkazy a jsou za vše odpovědní, 

a na ty, co tyto příkazy jen pasivně přijímají a vykonávají. 

1.6  Zavedení týmové práce 

Zavedení týmové práce je jeden z úplně základních předpokladů pro rozvoj podnikové kultury 

a managementu znalostí. Fakta ohledně týmové práce můžeme shrnout následujícím způsobem: 

• Zavedení skutečné týmové spolupráce je prvním krokem, který je nutno při zavádění 

systému TCM provést. Každý pracovník by měl být členem nějakého týmu. Většině lidí 

(až na výjimky) je týmová práce milejší než práce individuální. V týmu je na každého 

pracovníka rovněž lépe „vidět“, pracovníci se pak dají lépe motivovat a řídit. Uveďme 

si některé z hlavních důvodů, proč firmy týmovou práci zavádějí (Debnár et al. 2006). 

• Týmová práce se dlouhodobě osvědčuje, většina lidí ráda patří k úspěšnému týmu, v 

týmech se lépe komunikuje – posilují se zde mezilidské vztahy. 

• Do řešení problémů je nutno zapojit všechny lidi pracující přímo v místě, kde problémy 

vznikají (tzn. je nutné řešit lokální problémy s lokální znalostí, ale v globálních 

souvislostech – z pohledu KAIZEN je nutné řešit problém v GENBA, v „dílně“). 

• „Rozmístění“ pracovníků do menších týmů umožňuje pružnější organizaci práce (menší 

celky se lépe řídí než celky velké, na každého je lépe „vidět“). 

• V menších týmech se lépe motivuje, pracovníci mají větší disciplínu. 

• V týmech je snazší rotace práce a snazší vzájemná zastupitelnost pracovníků (zvlášť 

důležité na výrobních linkách, monotónnost práce může být kompenzovaná rotací 

činností). 

• Při přijímání rozhodnutí v týmech se snižuje riziko chybných rozhodnutí (týmová 

moudrost) atd. 

2  ELIMINACE NEJVĚTŠÍCH ZTRÁT 

Ztráty, resp. plýtvání lze obecně definovat jako činnosti, které nepřinášejí hodnotu (angl. Non-

value-added activities). V původní KAIZEN se ztráty rozdělují na tři základní skupiny (Imai 

2005, Imai 2007). 

• MUDA – ztráty způsobené plýtváním. Do této skupiny ztrát patří  

„klasické“ ztráty z nadprodukce, z čekání a prostojů, z dopravy, ze zpracování, z 

nadbytečných zásob zboží, ze zbytečných pohybů a přesunů, z nekvalitní výroby 

(opravy, zmetky) atd. 
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• MURA – ztráty způsobené nepravidelnostmi. K tomuto druhu ztrát dochází ve chvílích, 

kdy tok výroby není plynulý a následkem toho dochází k časovým a jiným ztrátám. 

• MURI – ztráty způsobené deformacemi. Viníkem těchto ztrát je přílišné zatížení a 

přepracování. 

Aby mohly být ztráty MUDA, MURA a MURI eliminovány, aplikuje strategie KAIZEN tzv. 

3MU kontrolu (název odvozen od MUDA, MURA, MURI, tj. 3xMU) pracovních sil, 

pracovních postupů, používaných metod, pracovního času, výrobních zařízení a nástrojů, 

materiálu, objemu výroby, zásob, pracovních míst a způsobu myšlení. 

Ztráty a plýtvání – zjednodušeně pouze ztráty – lze dělit i jiným způsobem. Pro naše potřeby 

můžeme použít např. dělení na osm základních skupin z (Boledovič et al. nedatováno). 

1) Ztráta z nadvýroby. Jedná se o ztráty z výroby, na kterou v danou chvíli nemáme 

zákazníka. V životě podniků jistě nastanou situace, kdy je nutno vyrábět, i když 

zákazníka nemáme. Nicméně nemělo by k těmto situacím docházet standardně. 

2) Ztráta ze zbytečné přepravy a manipulace. Jde o velmi časté ztráty zvláště tam, kde 

není zvládnut proces vnitropodnikové logistiky. 

3) Ztráta z odstraňování chyb a nekvality. Jde o typ ztrát, kterým se nikdy nevyhneme. 

Člověk není stroj a je tudíž omylný a dopouští se chyb. Měli bychom však tyto ztráty 

vhodnou organizací a vhodnými pracovními podmínkami minimalizovat. 

4) Ztráta ze zbytečné nadpráce. Dá-li se něco dělat jednodušeji (samozřejmě při 

zachování výsledné kvality), je vždy nutné složitější postupy opustit. Zbytečná práce 

pracovníky navíc demotivuje, což podniku způsobuje další ztráty. 

5) Ztráta ze zbytečného pohybu při práci. K těmto ztrátám může velmi často docházet 

na montážních linkách. Ztráty mohou být způsobeny nevhodným umístěním kontejnerů 

s montážními komponenty, nevhodnou ergonomií pracoviště atd. K těmto ztrátám však 

může docházet také v běžné kanceláři např. při nevhodném rozmístění nábytku. 

6) Ztráta z čekání na součástky a materiál, ztráta z čekání na informace nebo 

rozhodnutí. Jde opět o velmi častý případ ztrát v podnicích. Zvlášť dobře viditelný je 

tento problém např. ve stavebnictví. Na stavbách (často velmi vzdálených od sídla 

podniku, resp. od jeho skladových prostor) se mnohdy stává, že chybí materiál, pracovní 

nástroje nebo pracovníci. Mezi ztráty z čekání patří i ztráty způsobované pozdním nebo 

liknavým přijímáním rozhodnutí. 

7) Ztráta ze zbytečných zásob. Zbytečné zásoby jsou další – velmi dobře známou – 

kategorií ztrát. Nejen že je v nich umrtven kapitál, ale vyžadují prostory, inventarizaci 

a obsluhu, což generuje další ztráty. 
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8) Ztráta z nevyužitých schopností nebo kvalifikace zaměstnanců. Tato kategorie ztrát 

je opět velmi častá. Je však zároveň i velmi citlivá a obtížně řešitelná. Souvisí s 

hospodařením s pracovníky podniku. Na jedné straně se snažíme pracovníky vzdělávat 

a zvyšovat jim kvalifikaci, na druhé straně se může snadno stát, že se vlivem školení 

stanou stejní pracovníci pro danou práci „překvalifikovaní“. Stejně špatným opakem je 

situace, kdy méně kvalifikovanou práci dělají pracovníci s vyšší kvalifikací. Velkým 

otazníkem zde je, jak dlouho mohou pracovníci, který vědí, že „mají na víc“, vykonávat 

soustředěně a kvalitně méně kvalifikovanou práci?  

Ke ztrátám může samozřejmě docházet i v administrativě. Uveďme si několik příkladů 

takovýchto základních ztrát (Boledovič et al. nedatováno). 

1) Ztráty z nadbytku informací, jejich přípravy a zpracování. Nadbytek informací má 

stejně negativní důsledky jako jejich nedostatek. Pokud jsme informacemi zahlceni, 

máme problém se v informacích vyznat. Nekonečným tříděním informací pak ztrácíme 

motivaci a drahocenný čas. 

2) Ztráty z posílání a přijímání zbytečných informací. Nejčastěji je tento druh ztrát 

zřejmý při nadbytečném rozesílání elektronické pošty (mailů). Typicky negativním 

jevem je např. rozesílání mailů přes Carbon Copy list (dále jen kopie). Někteří 

pracovníci alibisticky předpokládají, že se odesláním elektronické pošty s kopií na své 

nadřízené zbavují odpovědnosti za obsah mailu (manažer kopii dostal a kdyby 

nesouhlasil, tak měl přece čas a možnost zareagovat). Výsledkem pak je záplava mailů 

na vedoucí pracovníky, kteří řeší problém přemíry informací. 

3) Ztráty ze zbytečných zásob na stolech. Pracovníci by měli dostávat pouze tolik 

pracovních pomůcek, kolik skutečně potřebují. Pokud těchto pomůcek dostávají více, 

než je zapotřebí, hrozí nehospodárné zacházení s nimi, resp. skladování na místech, 

která ke skladování nejsou určena (např. na pracovních stolech pracovníků). Zde pak 

překážejí. 

4) Ztráta z hledání informací, čekání na informace nebo na rozhodnutí. Typickým 

příkladem těchto ztrát je hledání informací nebo souborů na discích počítačů. Málokdo 

má soubory na discích organizovány tak, že je schopen přibližně do 30 sekund najít 

jakoukoli potřebnou informaci. Velkým současným problémem je rovněž zálohování 

dat, jejich konzistentnost a udržení přehledu v nich. 

5) Ztráta ze zbytečného pohybu při práci. K těmto ztrátám dochází velmi často. 

Například při centrálně umístěných tiskárnách, kopírkách, kávovarech atd. se stává, že 

pracovníci musí opakovaně překonávat poměrně velké vzdálenosti. Jak již bylo 

zmíněno dříve, podstatné mohou být také ztráty při nevhodně rozmístěném nábytku v 

kancelářích. 
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6) Ztráta z odhalování chyb v dokumentech nebo v informačních systémech. 

Odhalování chyb či nepřesností v dokumentech nebo v informačních systémech je 

časově nesmírně náročné (je časově náročnější, než např. zjištění chybných rozměrů na 

výrobku). Ztráty tohoto druhu výrazně prodražují údržbu a provozování podnikových 

IŘS.  

7) Ztráta z nevhodných postupů. Nepřesné nebo zbytečně složité postupy stanovené 

podnikovými směrnicemi mohou provoz administrativních útvarů výrazně prodražit. 

Do této kategorie ztrát patří i nevhodné programové vybavení počítačů (softwary) nebo 

neznalost správných postupů. 

8) Ztráta z duplicitně vykonávaných činností. Duplicitní vykonávání některých činností 

může způsobit další výrazné ztráty. Je proto důležité, aby byly i administrativní procesy 

optimalizovány, aby byly transparentní a pokud možno co nejjednodušší. U složitých 

administrativních procesů je nebezpečí duplicity vždy vyšší, než je tomu u procesů 

jednoduchých.  

9) Ztráty z vykonávání činností nesouvisejících s pracovní náplní. Typickým 

příkladem těchto ztrát je např. surfování po internetu, které nesouvisí s pracovní 

činností, v pracovní době. Rovněž dlouhé soukromé telefonní hovory mohou být 

zdrojem výrazných ztrát. Také soukromá komunikace přes elektronickou poštu může 

být překvapivě velkým „zlodějem“ času. 

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, ztrát v podnicích můžeme najít celou řadu. Redukce těchto 

ztrát je tak jedním z hlavních cílů zlepšování (optimalizace) podnikových procesů. 

3  ŠTÍHLÝ PODNIK 

Současná doba vyžaduje od podniků zavádění zcela nových metod řízení podnikových funkcí 

a činností. Důvodem je skutečnost, že současný trh vyžaduje, aby podniky produkovaly 

výrobky vysoké kvality s vysokou přidanou hodnotou, pružně reagovaly na požadavky 

zákazníků, dodávaly včas a s vysokou spolehlivostí atp. – a to vše při velmi nízkých výrobních 

nákladech a prodejních cenách. Je zřejmé, že cest vpřed vede několik. Jedna z nich je však asi 

nejspolehlivější, zároveň však i nejnáročnější na provedení a na kvalitu lidí v podnicích. Jde o 

koncepci štíhlého podniku (angl. Lean Organization, Lean Manufacturing). Tato koncepce je 

výsledkem dlouhého vývoje názorů na optimální podnikový management, systémy práce, 

výroby atd., které dnes komplexně zahrnujeme do filozofie tzv. štíhlého myšlení (angl. Lean 

Thinking). 

S pojmy štíhlý, štíhlá, zeštíhlení se dnes můžeme setkat téměř všude. Tyto pojmy jsou velmi 

moderní a používají se často jako náhrada slov: redukce, zmenšení, snížení, propouštění, škrtání 

atp. A tak dnes máme nejenom štíhlé organizace a procesy, ale i štíhlý výrobní sortiment, štíhlé 
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jízdní řády, štíhlé týmy, štíhlé popisy atp. Je zřejmé, že ne vše, co se dnes označuje za štíhlé, 

skutečně štíhlým ve smyslu štíhlého podniku je. V následujícím textu se pokusíme koncept 

štíhlé výroby stručně vysvětlit. Vzhledem k omezenému prostoru, který máme k dispozici, 

doporučujeme zájemcům o hlubší pochopení dané problematiky studium specializované 

odborné literatury, např. (Dědina et al. 2007, Imai 2005, Imai 2007, Keřkovský 2009, Košturiak 

et al. 2006, Krišťák et al. nedatováno, Křivánek nedatováno, Kysel et al. nedatováno, Liker 

2008) atd. 

Koncepce štíhlého podniku lze nejlépe demonstrovat pomocí obrázku 5. Budeme tedy 

postupovat stejným způsobem. Na obrázku 5 vidíme, že za základní pilíře štíhlého podniku lze 

považovat procesy hlavní, řídicí, podpůrné a vedlejší. Pod procesy si můžeme představovat – 

dle zaměření podniků – různé činnosti. Např. štíhlý vývoj, štíhlou administrativu, štíhlou 

logistiku, štíhlou výrobu, štíhlé služby atd. 

• Štíhlý vývoj. Cesta ke štíhlému podniku začíná již ve vývojových etapách a v technické 

přípravě. Vývoj ovlivňuje variabilní náklady (náklady na materiál) a fixní náklady 

(kapacity, plochy, zařízení, procesy atd.) (Křivánek nedatováno). Vývojové a přípravné 

etapy mohou výrazným způsobem ovlivnit mnoho následných činností v podnicích. 

Nekvalita v těchto etapách může způsobit nákup nevhodné nebo neúplné technologie, 

potřebnost nadbytečných operací, vývoj a provoz nevyhovujících informačních i 

výrobních systémů podniku atp. Naopak zabudování principů štíhlosti do vývojových a 

přípravných etap může ušetřit velké množství času, námahy a tím i peněz nejen při 

rozjedu nových technologií, ale i při standardní výrobě. 

• Štíhlá administrativa. Náklady na administrativu bývají ve výrobních podnicích 

značné. Aplikací principů „štíhlosti“ v administrativě lze proto ušetřit nemalé náklady. 

Do oblasti administrativy patří především účetní, nákupní a prodejní operace. 

Transparentní administrativa s optimálním množstvím operací (a minimálním 

množstvím vyžadovaných administrativních úkonů) tak může výrazným způsobem 

ušetřit čas a nutné náklady podniku. Úroveň administrativy může rovněž výrazným 

způsobem ovlivnit spokojenost zákazníků. 

• Štíhlá logistika. Logistika představuje procesy spojené s přepravou a manipulací 

výrobních vstupů a výrobních výstupů. Logistika bývá zároveň jedním z hlavních 

„viníků“ tvorby nadměrných, resp. nedostatečných zásob materiálu v podnicích, 

důvodem zbytečné manipulace s materiálem, příčinou nepřehledného skladování ve 

skladech, čekání na materiál atd.  

Štíhlá logistika především znamená: optimální rozložení, uspořádání a zaplnění skladů 

(tj. optimální řízení zásob, optimálně řízené horizontální a vertikální skladování 

materiálu, optimální plánování a zaplnění skladů atd.), volbu optimálního typu a 
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optimální velikosti balení, optimální distribuce materiálu, optimální organizace lidí, 

procesů a činností v logistice atd. 

• Štíhlá výroba a štíhlé služby. Výroba (tj. výroba statků nebo poskytování služeb) se 

skládá z jednotlivých činností (výrobních operací), ve kterých vzniká přidaná hodnota 

pro zákazníka. Základem štíhlé výroby je výroba v taktu zákazníka a řízení výroby 

tahem. Opakem výroby řízené tahem je výroba řízena tlakem. 

Součástí štíhlé výroby jsou také štíhlé služby. Jejich podstatnou součástí je štíhlá údržba. 

Úkolem štíhlé údržby je dbát o technický stav výrobního zařízení takovým způsobem, 

aby nedocházelo k nepříznivému ovlivnění výroby (především vlivem prostojů nebo 

vlivem špatné funkce výrobního zařízení). Údržba rovněž nesmí zbytečně zvyšovat 

náklady na opravy. 

ZÁVĚR 

Na strategii, resp. metodologii Lean lze nahlížet z mnoha úhlů. Jeden z pohledů rozděluje 

metodologii Lean na dvě oblasti. Jsou to (Svozilová 2011) 

• oblast KAIZEN, 

• oblast zlepšovatelských projektů využívajících celou řadu metod.  

V příspěvku byl prezentován především přístup KAIZEN. Přístup KAIZEN vychází z 

předpokladu, že jsou-li dlouhodobě aplikována zlepšení v malých a pravidelných přírůstcích a 

výsledky těchto zlepšení jsou trvale udržovány, mohou tato dílčí zlepšení ve svém souhrnu 

přinést významná zlepšení celkové výkonnosti procesů. Přístup KAIZEN se tím liší od inovací, 

které pro významná zlepšení většinou vyžadují značné finanční prostředky. Příspěvek rovněž 

prezentuje a vysvětluje pojmy jako jsou týmová práce, podniková kultura, management 

znalostí, eliminace ztrát, štíhlý podnik atd. Zásadním přínosem metodologie Lean tedy je důraz 

na trvalé a cyklické úsilí o zlepšování podnikových procesů. 
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STABILITA A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ 
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ABSTRACT 

Currently, companies are in a very interesting situation. Almost all manufacturers offer 

products of similar technical level and quality. If we compare, for example, the products of car 

manufacturers, or the products of computer or mobile phone manufacturers, we do not see a 

significant difference between them. They are very similar in all important parameters. The 

question, then, is what actually distinguishes successful manufacturers from less successful 

ones. Why is one producers in a large profit and the second one in a large loss, even if they 

have similar products at similar input and output prices? There is no simple answer to this 

question. The truth is that there will be more factors that can affect the success of a product on 

the market. The quality of business processes is definitely one of these factors. Some authors of 

the literature even believe that the quality of business processes is currently the most important 

factor of success. ("The main competitive struggle today is between processes and not between 

products!") The truth is probably somewhere in the middle. This means that we must not 

overestimate the impact of process quality, but we must not underestimate it at the same time. 

In the following text we will mention several procedures that should be applied in any company 

if we want to improve the processes.  
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ÚVOD 

V současné době se podniky nacházejí ve velmi zajímavé situaci. Téměř všichni výrobci 

nabízejí výrobky velmi podobné technické úrovně i kvality. Porovnáme-li např. mezi sebou 

výrobky výrobců automobilů, nebo výrobky výrobců počítačů, či mobilních telefonů, nevidíme 

mezi nimi výraznější rozdíl. Jsou si velmi podobné ve všech důležitých parametrech. Otázkou 

tedy je, co vlastně odlišuje úspěšného výrobce od výrobců méně úspěšných. Proč je některý z 

výrobců ve velkém zisku a některý z výrobců ve velké ztrátě, i když mají podobný výrobek při 

podobných cenách vstupů a výstupů? Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Pravdou 

jistě je, že faktorů, které mohou úspěch výrobku na trhu ovlivnit, bude více. Rozhodně mezi 

tyto faktory patří i kvalita podnikových procesů. Někteří autoři odborné literatury se dokonce 

domnívají, že kvalita podnikových procesů je v současné době nejdůležitějším faktorem 

úspěchu. („Hlavní konkurenční boj se dnes odehrává mezi procesy a nikoli mezi výrobky!“) 

Pravda je asi někde uprostřed. To znamená, že nesmí být vliv kvality procesů přeceňován ani 

podceňován. V dalším textu kapitoly zmíníme několik postupů, které by měly být aplikovány 

v každém podniku, pokud chceme procesy zlepšovat. 

1  STABILIZACE PROCESŮ 

Pro kvalitu produktů je velmi důležité, aby procesy, které se na jejich výrobě podílejí, probíhaly 

transparentně a předvídatelně a byly tak dobře měřitelné a řiditelné. Ve výrobě a výrobní 

logistice jde především o dodržování různých časů, způsobů obrábění, dodržování výrobních 

tolerancí atd. Podmínky na globálních trzích zároveň nutí podniky, aby udržovaly minimální 

zásoby. Z tohoto důvodu je potřebné, aby procesy byly optimálně nastavené a aby dlouhodobě 

vykazovaly potřebnou stabilitu. Pokud by procesy nepracovaly optimálně, musely by pracovat 

s velkými zásobami a nemohly by tak být dostatečně flexibilní a efektivní. Jinými slovy, mají-

li procesy pracovat efektivně a účinně s minimálními zásobami, musí disponovat maximální 

stabilitou, tzn. minimální variabilitou procesů. V dalším textu si ukážeme, jak se velká 

variabilita procesů může v praxi projevit. 

1.1  Vliv časové a výkonové variability procesů 

Časová a výkonová variabilita procesů (dále také jen variabilita procesů) může mít mnoho 

příčin a lze na ni pohlížet z různých úhlů. Variabilitu procesů si lze obecně rozdělit na variabilitu 

inherentní (přirozenou, vlastní) a variabilitu vymezitelnou (identifikovatelnou, přiřaditelnou). 

Inherentní variabilita je přirozeným rysem každého procesu a je dána charakterem procesu. 

Identifikovatelná a přiřaditelná variabilita procesů bývá způsobena variabilitou způsobenou 

hrubými chybami. Sem například řadíme organizační nebo technické poruchy procesů. 
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Jak bylo naznačeno již v úvodu, chceme-li procesy optimalizovat, je nezbytné, abychom 

nejdříve co nejvíce omezily obě variability. Minimalizace vymezitelné variability procesů není 

tak obtížná (může být ale velmi nákladná). Naopak minimalizace inherentní variability bývá 

velmi obtížná. S řešením úkolů tohoto typu bývá spojena celá řada problémů. Je proto obtížné 

formulovat pro stabilizaci procesů nějaká obecně platná doporučení. Na základě praktických 

zkušeností se však lze domnívat, že vhodným východiskem pro stabilizaci procesů je snaha o 

stabilizaci jejich průběžných časů.  

Kvalitu procesu definuje zákazník. Je zřejmé, že každý zákazník má jiná očekávání a jiné 

potřeby, nicméně většina zákazníků se téměř vždy shodne, že základním požadavkem na kvalitu 

je stabilita dodávek, resp. odběru produktů. Stabilita procesů poskytuje dobrý základ k tomu, 

abychom dosáhli přijatelné transparentnosti a předvídatelnosti procesů. Vliv stability a 

synchronizace na transparentnost a předvídatelnost procesů lze prokázat na následujícím 

příkladu. 

1.2  Příklad velké variability procesů v praxi 

Firma ABC podniká v oblasti distribuce hutního materiálu. Ke svému podnikání využívá 

několik distribučních skladů, které se nachází v jednom rozlehlém firemním areálu. Materiál se 

do skladů naváží buď kamionovou dopravou, nebo železniční dopravou. Z distribučních skladů 

firma rozváží produkty jak ke svým koncovým zákazníkům (B2C), tak ke svým obchodním 

partnerům (B2B). K distribuci je využívána pouze kamionová doprava.  

V případě kamionů lze na jeden kamion naložit materiál o hmotnosti maximálně 25 tun. Tento 

náklad kamionu může v ideálním případě představovat pouze jednu dodávku. Mnohem častěji 

však náklad kamionu představuje více dodávek. To nastává především tehdy, kdy mají 

zákazníci zájem o dodávky malé hmotnosti (např. 2,5 tun, 5 tun, 7 tun atd.). V takovém případě 

se dodávky malé hmotnosti sdružují do skupin dodávek takovým způsobem, aby bylo dosaženo 

horního limitu hmotnosti nákladu kamionu 25 tun. Důvodem je snaha o maximální využití 

kapacity kamionů. Každá dodávka pak může být dále členěna na položky (např. 1 až 10), které 

představují různé druhy materiálu v rámci dodávky.  

Problémem kamionové dopravy je skutečnost, že velkou roli v ní hraje lidský činitel – tj. řidiči 

kamionů a operátoři v distribučních skladech. Neméně významnou roli hraje i aktuální dopravní 

situace včetně vlivu počasí. Rovněž nedostatek parkovacích ploch s dostatečně velkou 

kapacitou v okolí distribučních skladů. Z tohoto důvodu dochází velmi často k nepravidelnému 

přistavování kamionů v požadovaných časech a tím i k dopravním zácpám před sklady. Další 

souvislosti lze vidět z příkladů na obrázku 1, 2 a 3. Obrázky 1, 2 a 3 představují výsledky 

dlouhodobých měření, která byly prováděny na vybraných distribučních skladech firmy ABC. 

Na obrázku 1 je zřejmé, že délka pobytu jednotlivých kamionů v podniku ABC je značně 

rozdílná. Jistý vliv na délku pobytu má počet expedičních skladů, kde daný kamion nakládá. 
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Největší vliv pak mají různé „dopravní zácpy“ a pak blíže neidentifikovatelné pobyty kamionů 

v areálu firmy ABC. 

Obrázek 1 Čas, po který externí kamiony setrvávají ve firmě ABC, průměrné 

hodnoty v průběhu 6 měsíců. 

 

Zdroj: autor 

Z obrázku 2 dále vyplývá, že zákazníci a dopravci preferují pro nakládku kamionů dlouhodobě 

pondělí. Nejméně využívaným pracovním dnem je pak středa. Tento jev je způsoben částečně 

tím, že v daném případě přijíždějí kamiony pro materiál až po předchozím vyložení materiálu 

v jiných firmách. Obvykle tato vykládka probíhá kolem šesté hodiny ranní. 

Obrázek 2 Nakládka externích kamionů ve firmě ABC v jednotlivých 

kalendářních dnech, průměrné hodnoty v průběhu 6 měsíců. 

 

Zdroj: autor 

Z obrázku 3 jsou rovněž patrné časté výkyvy v průběhu 24 hodinového cyklu. Pevná pracovní 

doba má začátky směn stanoveny při 8 hodinové přítomnosti zaměstnance na pracovišti v 06:00, 

14:00 a 22:00 hodin. Z obrázku 3 je rovněž zřejmé, že začátky a konce směn se významně 

projevují v narušení plynulosti expedice. Proto i lepší organizace práce v distribučních skladech 

může značně zlepšit plynulost expedice materiálu kamiony. 
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Obrázek 3 Nakládka externích kamionů ve firmě ABC v jednotlivých 

hodinách, průměrné hodnoty v průběhu 6 měsíců. 

 

Zdroj: autor 

Uvedený příklad prezentuje pouze část problematiky. Řešení daného problému představovalo 

koordinaci mnoha procesů v mnoha firmách současně. Podobné příklady lze najít i u jiných 

aplikací, především v různých druzích zpracovatelského průmyslu. Celková řešení tak téměř 

vždy vyžadují efektivní zpracování velkého množství dat, která jsou generována technologiemi 

koncepce P4.0. Například v případě logistiky to jsou nejrůznější dispečerské systémy 

využívající technologie GPS a RFID a technologie založené na IoT. Oba procesy – proces sběru 

dat a proces analýzy dat – musí mít navíc dlouhodobý charakter. 

2  METODA 5S 

Jak již bylo zmíněno, než přistoupíme k implementaci KAIZEN, je zapotřebí nejdříve 

implementovat metodu 5S, resp. 5S+ (dále jen 5S) jako podnikový standard a součást 

podnikové kultury a managementu. V dalším metodu 5S stručně představíme.  

Metoda 5S vede k zajištění pracoviště, které je (Hirano, H. 1995, Lévay nedatováno, The 

Productivity Press Development Team 1996). 

• čisté, 

• přehledně uspořádané, 

• bezpečné a 

• produktivní. 
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Jde o jednoduchou a univerzální metodu, která funguje všude na světě a ve všech prostředích 

(tzn. v pracovním prostředí i v soukromém životě). Důsledná aplikace metody představuje první 

a základní krok, který je nutno bezezbytku naplnit před implementací jakýchkoliv dalších 

(zpravidla již podstatně složitějších, propracovanějších a sofistikovanějších) zlepšení v 

procesech (The Productivity Press Development Team 1996, Lévay nedatováno, Veber 2009). 

Obrázek 4 Pět „pilířů“ metody 5S, resp. 5S+ (tj. 6S, 7S, 8S). 

 

Zdroj: The Productivity Press Development Team 1996, upraveno autorem 

Metodě 5S se někdy říká „metoda úklidu pracoviště“. Toto označení však není správnou 

interpretací skutečnosti. Metoda 5S je samozřejmě „také o úklidu pracoviště“ (to by mělo být 

ostatně samozřejmostí i bez aplikace metody 5S). Co je však na této metodě nejdůležitější a 

nejobtížnější, je standardizovaný a trvale udržitelný systém pořádku. Mnoho podniků se o 

aplikaci metody 5S v minulosti i opakovaně pokoušelo, ale jen velmi málo podniků metodu 

skutečně důsledně a dlouhodobě úspěšně praktikuje. 

Přínosy metody 5S lze měřit především bezpečností, kvalitou a produktivitou (The Productivity 

Press Development Team 1996). 

• Měření přínosů metody 5S bezpečností. Přínosy se projevují hlavně menším počtem 

úrazů, menším množstvím ztraceného času a menším počtem náhrad vyplacených 

pracovníkům za pracovní úrazy, resp. za odměny za přesčasy (nutná kompenzace 

úrazů). 

• Měření přínosů metody 5S kvalitou. Přínosy v menším počtu zmetků ve výrobě (vlivem 

používání vadných polotovarů nebo špatných, nekvalitních pracovních nástrojů), menší 

počet druhotných poškození či znečištění výrobků při přepravě nebo skladování atd. 
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• Měření přínosů metody 5S produktivitou. Přínosy v podobě minimalizace časových 

ztrát při hledání potřebných nástrojů, polotovarů, informací, dokumentů. Vlivem čistoty 

a pořádku snížená poruchovost výrobního zařízení apod. Nezanedbatelným důsledkem 

je i minimalizace nepotřebných zásob. 

Metoda 5S je postavena na pěti „pilířích“ (obrázek 4). Za „pilíře“ označujeme základní kroky, 

které je nutné při aplikaci metody 5S důsledně dodržovat. Jsou to: vytřídění (angl. Sort, 

Sorting), zjednodušení, vytřídění (angl. Straighten, Straightening, Simplify, Simplifying), 

uklizení, udržení v čistotě (angl. Shine, Shining, Sweep, Sweeping), standardizování, určení 

pravidel (angl. Standardize, Standardizing, Stabilize, Stabilizing), udržování, upevňování a 

neustálé zlepšování (angl. Sustain, Sustaining). Jednotlivé kroky můžeme stručně 

charakterizovat následujícím způsobem. 

• krok: Ukliď, uspořádej (angl. Sort). V rámci kroku je nutno jasně rozlišovat mezi 

položkami potřebnými a položkami nepotřebnými. Položky, které jsou nepotřebné, je 

nutné odstranit nejdříve (nepotřebné věci se buď opraví a zařadí mezi potřebné, nebo se 

vyřadí). 

Někdy je opravdu obtížné rozlišit, co je a co není potřebné. Zbavování se věcí bývá pro 

lidi stresující. Lidé se věcí (hlavně osobních) neradi zbavují, myslí si, že všechno mohou 

jednou potřebovat. Při rozlišování potřebného a nepotřebného je proto užitečné klást si 

následující otázky (The Productivity Press Development Team 1996). 

– Na co to je? 

– Proč to mám? 

– Kolik toho mám? 

– Jak často to použiji? 

– Má to ještě někdo jiný, kdybych to potřeboval? 

Pokud nějakou věc vyhodnotíme jako ne zcela potřebnou, je nutné ji bez milosti vyhodit. 

Pokud si u něčeho nejsme jisti, zda to potřebujeme či ne, je vhodné označit věc 

červeným štítkem a v dalším průběhu sledovat, zda danou věc používáme, či nikoli. 

Pokud v dostatečně dlouhém čase věc nepoužijeme, je nutné ji vyhodit. (Může se stát, 

že zákon schválnosti zařídí, že okamžitě po vyhození budete danou věc nutně potřebovat 

– riziko aplikace metody 5S.) 

• 2. krok: Zjednoduš (angl. Simplify). Potřebné položky uspořádejte tak, aby mohly být 

snadno používány a vždy správně vráceny na původní místo (tzn. je nutné mít správné 

věci na správném místě; uspořádat je tak, aby je každý – tj. i pracovník ne zcela znalý, 

např. nový pracovník– našel). 

Při zjednodušování je vhodné postupovat dle doporučených postupů. Následuje jeden z 

nich (The Productivity Press Development Team 1996). 
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– Rozhodněte se, kde mají být věci uloženy. 

– Místa pro uložení vybírejte tak, aby jejich uspořádání bylo snadno pochopitelné. 

– Vyberte správný způsob skladování, který zredukuje množství zásob a podpoří 

vizuální řízení. 

– Vhodným způsobem označte vizuálně místa tak, aby bylo snadné věci najít, snadno 

je používat, snadno je vracet a snadno identifikovat, zda na vyhrazeném místě chybí 

či nechybí. 

– Vyrobte štítky k označení skladovacích míst, které označí zásoby, zařízení a další 

položky tak, aby se na pracovišti každý snadno orientoval. Při tvorbě štítků 

používejte standardizovaný barevný kód, který je uveden na obrázku 5. 

Obrázek 5 Standardní barevný kód. 

 

Zdroj: Imai et al. 2007, upraveno autorem 

• 3. krok: Ukliď (angl. Sweep). Udržujte pracoviště – např. stoly, skříně, regály, podlahy 

atd. – uklizené. Provádějte pravidelný denní úklid (pořádek eliminuje mnoho druhů ztrát 

ve výrobě, administrativě i v normálním životě). 

Výsledkem kroku bude pracoviště, kde se bude příjemně pracovat. Pro realizaci daného 

kroku je vhodné postupovat následujícím způsobem (The Productivity Press 

Development Team 1996). 

– Zameťte a umyjte podlahy. 

– Vyčistěte zařízení a nábytek uvnitř, pod ním i okolo něj. 

– Odstraňte veškerý odpad z pracoviště. 

– Při úklidu se ptejte: „Proč se věci špiní?“, „Kde je zdroj nečistot?“ 

– Odstraňte zdroj nebo příčinu znečištění. 
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• 4. krok: Standardizuj a stabilizuj (angl. Standardize, Stabilize). Udržujte a dále 

zlepšujte podmínky, které nastavily první tři kroky metody. Zaveďte standard, že každý 

je odpovědný za své pracoviště. 

Výsledkem kroku bude trvale bezpečné a čisté pracoviště, bez nepořádku a zdrojů 

znečištění. Vhodné je postupovat následujícím způsobem (The Productivity Press 

Development Team 1996). 

– Odstraňte zbytečné skladovací plochy a místa. 

– U zařízení dělejte změny tak, aby se snadno a rychle dalo čistit a odstraňovat 

nečistotu a zdroje nečistoty. 

– Zaveďte kontrolní seznam na každodenní úklidové a organizační činnosti. 

– Zaveďte hlídky 5S pro sledování pokroku v zavádění a dodržování 5S. 

• 5. krok: Udržuj (angl. Sustain). Dodržujte disciplínu a návyky, které umožní řádně 

aplikovat postupy metody 5S (tj. vyžadujte disciplínu v dodržování standardů). 

Výsledkem kroku je sebedisciplína u pracovníků a návyk na řádné dodržování 

správných postupů metody 5S. Při realizaci kroku postupujte následujícím způsobem 

(The Productivity Press Development Team 1996). 

– Vytvořte si návyk, jak zjednodušit, uspořádat, uklízet a stabilizovat své pracoviště. 

– Každý v podniku musí přijmout metodu 5S za svůj osobní cíl. 

– Lidé následují příklady (dobré i špatné); dávejte proto dobrý příklad. 

Při snaze o zavedení metody 5S se často setkáváme s odporem pracovníků. Člověk je od přírody 

konzervativní tvor – čest výjimkám, který nemá rád přílišné změny ve svém životě. Důvody 

odporu proto mohou být velmi intenzivní a různé. Uveďme si několik příkladů. 

• Někteří lidé akceptují špínu a nepořádek na pracovišti jako nevyhnutelný stav (známé: 

„Pořádek je pro blbce.“). 

• Někteří lidé si myslí, že jejich práce je vyrábět a ne organizovat, resp. uklízet a čistit 

pracoviště. 

• Někteří lidé si myslí, že jsou příliš zaměstnaní na to, aby po sobě uklízeli. 

• Někteří lidé si myslí, že všechno se může jednou hodit a je škoda věci, které 

nepoužíváme, vyhodit atd. 

Při zavádění metody 5S je proto nutné lidem vysvětlovat, že udržovat pracoviště v pořádku a 

čistotě je stejně důležité, jako je např. v soukromém životě důležité vysávání podlah, mytí oken 

či osobní hygiena. V osobním životě můžeme tyto návyky nějakou krátkou dobu přerušit – 

nepoužívat, ale trvalé opuštění těchto návyků má velmi negativní důsledky. 
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Je proto zcela nezbytné, aby lidé metodu 5S chápali jako skutečnou nezbytnost a výzvu, aby ji 

vzali za svou a aby ji aplikovali v celém svém životě. Jen tak bude mít metoda patřičnou 

účinnost. Pokud lidé metodu 5S „vnitřně“ neakceptují, bude používání metody 5S pouze 

povrchní a nepřinese požadovaná zlepšení. 

3  METODIKA PDCA, PDCA/SDCA – POSTUP ZAVÁDĚNÍ ZLEPŠENÍ 

Nejen pro zlepšování procesů, ale také pro implementaci jakýchkoliv změn se doporučuje 

používat metodu PDCA. Jedná se o jednoduchou, dnes již klasickou metodu, jejíž základy 

formuloval Walter Shewhart v roce 1930. Metodu později pro účely zlepšování jakosti využil 

a rozpracoval Edwards Deming. Odtud také alternativní název metody Demingův cyklus nebo 

Demigovo kolečko. Metoda se skládá ze čtyř základních fází, které se ve spirále stále opakují 

tak dlouho, dokud není dosaženo požadovaného stavu. Metoda je snadno aplikovatelná a je 

uplatnitelná snad ve všech oborech lidské činnosti – tedy i v oblasti podnikových procesů.  

Metoda PDCA se skládá ze čtyř následujících fází (obrázek 6). 

• 1. fáze: Plan (plánuj) je první základní fází metody PDCA. Máme-li nějaký problém 

začít řešit, musíme řešení problému nejdříve dobře naplánovat. Vhodné je rozdělit fázi 

„Plan“ (plánuj) na tři dílčí kroky: 

– získejte informace o řešeném problému, 

– popište řešený problém, 

– vytvořte podrobný plán a náplň postupů, které je nutné realizovat k odstranění 

problému. 

• 2. fáze: Do (dělej) je druhou základní fází metody PDCA. V rámci fáze je nutné provést 

pokusnou realizaci navržených postupů. 

• 3. fáze: Check and adjust (kontroluj) je třetí základní fází metody PDCA. Náplní fáze 

je sledování dosažených výsledků a jejich porovnání s plánem. Jde vlastně o 

vyhodnocení odchylky skutečného stavu řešeného problému od požadovaného stavu. 

Jedná se tedy o kontrolu, zda je původní problém skutečně řešen tak, jak požadujeme. 

Pokud problém není řešen tak, jak požadujeme, je nutno na základě dosažených 

výsledků postup k odstranění problému nově nastavit, resp. přizpůsobit. 
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Obrázek 6 Metoda PDCA – čtyři fáze pro zavedení zlepšení, tzv. Demingův cyklus 

(Plan – naplánuj a navrhni postupy k dosažení cíle, Do – proveď pokusnou 

realizaci navržených postupů k dosažení cíle, Check (and adjust) – 

zkontroluj dosažené výsledky a na základě dosažených výsledků nastav, 

resp. přizpůsob, Action – na základě dosažených výsledků navržené postupy 

implementuj, nebo cyklus PDCA opakuj). 

 

Zdroj: Boledovič et al. nedatováno, upraveno autorem. 

 

Obrázek 7 Příklad průběhu kvality procesu při aplikaci metody PDCA bez 

aplikace metody SDCA. 

 

Zdroj: Imai 2007, upraveno autorem 

• 4. fáze: Act (jednej) je čtvrtou základní fází metody PDCA. Tato fáze se může odehrát 

dvojím způsobem. 

– Dojde-li k situaci, že se výsledek řešení problému neshoduje s očekáváním, je nutné 

v řešení problému pokračovat novou fází „Plan“ (plánuj).  

– Je-li naopak dosaženo dostatečné shody dosaženého výsledku s očekáváním, je 

možné daný problém považovat za vyřešený. V tom případě je ještě zapotřebí 

provést poslední a závěrečnou fázi: všechny potřebné změny zavést jako standardy. 
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Při praktickém uplatňování metody PDCA se dospělo k závěru, že pouhé čtyři základní fáze. 

metody PDCA nestačí. Často se totiž stávalo, že stav, ke kterému se metodou PDCA dospělo, 

se postupně vlivem nedostatečné údržby dostal opět zcela mimo přijatelné meze (obrázek 7). 

Metoda PDCA byla proto rozšířena o další čtyři fáze metody SDCA (obrázek 8). Celková 

metoda pak získala označení PDCA/SDCA. 

Obrázek 8 Metoda SDCA – čtyři fáze pro udržení stávajícího stavu, tzv. Demingův 

cyklus (Standardize – stabilizuj a navrhni jako standard, Do – proveď 

pokusnou realizaci navržených standardů, Check (and adjust) – zkontroluj 

dosažené výsledky a na základě dosažených výsledků nastav, resp. přizpůsob 

standardy; Action – nastavené, resp. přizpůsobené standardy implementuj 

nebo cyklus SDCA opakuj). 

 

Zdroj: Boledovič et al. nedatováno, upraveno autorem 

Aplikací metody PDCA/SDCA bychom měli dosáhnout stavu, který je na obrázku 9 

(porovnejte s obrázkem 7). 

Obrázek 9 Příklad průběhu kvality procesu při aplikaci metody PDCA/SDCA. 

 

Zdroj: Imai 2007, upraveno autorem 
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Obrázek 10 Paralelní rozšíření metody PDCA pro rozpracování fáze „Do“ 

„klasické“ metody PDCA, resp. PDCA/SDCA (Plan – naplánuj a navrhni 

postupy k dosažení cíle; Do – proveď pokusnou realizaci navržených 

postupů k dosažení cíle; Check (and adjust) – zkontroluj dosažené výsledky 

a na základě dosažených výsledků dané postupy nastav, resp. přizpůsob; 

Action – nastavené, resp. přizpůsobené postupy implementuj nebo cyklus 

PDCA opakuj; Problem finding – najdi a definuj problém; Display – ukaž 

problém; Clear – prodiskutuj a vyjasni problém a cestu k jeho odstranění; 

Acknowledge – potvrď porozumění problému a porozumění postupu jeho 

odstranění). 

 

Zdroj: Boledovič et al. nedatováno, upraveno autorem 

Při praktické aplikaci se dospělo ke zkušenosti, že ani „klasické“ fáze metody PDCA/SDCA ne 

vždy postačují. Největší slabina byla shledána ve fázi „Do“. Proto byla metoda PDCA v metodě 

PDCA/SDCA rozšířena ještě o „paralelní“ cyklus/kolečko rozšiřující právě fázi „Do“. Toto 

rozšíření je zřejmé z obrázku 10. V zájmu zachování logiky metody PDCA/SDCA má toto 

rozšíření opět čtyři základní fáze a označení PDCA, nicméně nyní již s jiným obsahem. 

Jak je z obrázku 10 zřejmé, „paralelní“ rozšíření metody PDCA rozpracovává hlavně základní 

fázi Do metody PDCA. Pro běžné potřeby však většinou vystačíme s klasickou metodou PDCA, 

resp. PDCA/SDCA. „Paralelní“ rozšíření metody PDCA uvádíme spíše jako možnou 

alternativu. 

4  METODIKA SIX SIGMA DMAIC – POSTUP ZAVÁDĚNÍ ZLEPŠENÍ 

Metodika Six Sigma DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) byla odvozena 

z klasického Demingova cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act) (obrázek 11). Metodika DMAIC 

se používá, když organizace chce vylepšit své stávající procesy pomocí Six Sigma projektu. 

Všechny projekty Six Sigma jsou totiž vedeny v souladu s cyklem DMAIC, který se skládá 

z následujících pěti fází. (Svět produktivity beta nedatováno, Svozilová 2011, Töpfer et al. 

2008, Truscott 2003) 

• 1. fáze: D – Define, Define opportunities (definování problému, resp. definování 

příležitosti ke zlepšení) – v první fázi se definují cíle, získávají informace, popisuje stav, 

kterého má být dosaženo, určuje se tým pracovníků. Popisuje se proces, který má být 
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zlepšen. Součástí popisu procesu je i jeho rozsah (začátek a konec procesu, vstupy a 

výstupy). Definuje se plán, který by měl obsahovat jednotlivé činnosti, jež jsou třeba k 

odstranění problému. Cílem fáze je jasné vymezení toho „co, kdo, proč, s kým, jak moc 

a do kdy“ bude zlepšováno. Součástí správné definice je jasné definování cílů, ale ne 

toho „jak“ bude cílů dosaženo. To je předmětem DMAIC Lean Six Sigma projektu. 

(Svět produktivity beta nedatováno, Töpfer 2008). 

Obrázek 11 Standardizovaný průběh cyklů PDCA a DMAIC. 

 

Zdroj: autor 

• 2. fáze: M – Measure, Measure performance (měření výkonu) – při zlepšování jsou 

důležité postupné kroky, kterých má být dosaženo a které vedou k naplnění 

definovaných cílů. Doložit plnění cílů je možné jen na základě předem definovaných 

měření a meřitelných ukazatelů. Tak je možné odlišit domněnky od skutečnosti. Cílem 

fáze je sběr a vyhodnocení informací o současné situaci (sledování výskytu vad, měření 

výstupů z procesu a zaznamenávání vstupů). (Svět produktivity beta nedatováno, Töpfer 

2008). 

• 3. fáze: A – Analyze, Analyze the chances and opportunities (analyzovat) – zjištěné 

informace je potřeba podrobně analyzovat a zjistit skutečný potenciál pro zlepšení. 

Základem je analýza příčin problémů, nedostatků, nespokojenosti apod. Zároveň je 

zjišťováno, zda je skutečně řešen původní problém. Cílem fáze je určení klíčových 

příčin problému, tj. kritických vstupních faktorů, které mají významný vliv na výskyt 

vad. (Svět produktivity beta nedatováno, Töpfer 2008). 

• 4. fáze: I – Improve, Improve processes/activities performance (zlepšit) – základem 

zlepšení je odstranění skutečné příčiny. Nastavují se nové parametry procesu a jeho 

optimalizace. Vše se dělá pro zvýšení spokojenosti zákazníka, ať externího nebo 

interního. Součástí zlepšování by mělo být i zlepšení nákladů, přínosů pro zákazníka. 

Jednotlivá řešení je možné otestovat v pilotním testu. Cílem fáze je vytvořit, vyzkoušet 



VŠPP Entrepreneurship studies 

odborně-vědecký journal VŠPP, a.s. 

 

34 

a implementovat řešení, která odstraňují hlavní příčiny vzniku vad. (Svět produktivity 

beta nedatováno, Töpfer 2008). 

• 5. fáze: C – Control, Control performance (řídit) – Je-li problém úspěšně odstraněn 

nebo je-li dosaženo zlepšení, je třeba udělat poslední a závěrečný krok. Všechny 

potřebné změny zavést / standardizovat do procesů nebo systému. Také je samozřejmě 

nutné přesvědčit se, zda změny jsou řádně uplaťňovány a zda jsou součástí běžných 

každodenních činností. Vhodné je stanovit období, ve kterém se sleduje dosažených 

výsledků, zisku z nového zlepšení. Cílem fáze Řízení je zabezpečení trvalého udržení 

zlepšeného stavu. (Svět produktivity beta nedatováno, Töpfer 2008). 

ZÁVĚR 

V kapitole jsme se nejdříve seznámili se stabilitou procesů. Zdůraznili jsme, že zlepšovat 

nestabilní procesy je zcela zbytečné. Proto stabilizace všech činností v procesech, které nás z 

pohledu zlepšování a optimalizace zajímají, je zcela nezbytná.  

Metoda 5S pak představuje typický nástroj strategie Lean. Jejím cílem je vybudovat 

transparentní a bezpečné pracoviště. Název metody byl odvozen od počátečních písmen 

anglického označení pěti kroků, např. Sort, Straighten (Set in Order), Shine, Standardize, 

Sustain, resp. z počátečních písmen jejich japonského označení Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitsuke. V češtině tomu odpovídají pojmy jako Vytřiď, Uspořádej, Ukliď, Standardizuj a 

Udržuj. K pěti krokům metody 5S se někdy přidávají další kroky Safety, Security a Style 

(Satisfaction), česky (fyzická), Bezpečnost, Zabezpečení, Styl a uspokojení. Označení metody 

5S pak přechází v označení 5S+. Přestože byla metoda 5S původně vyvinuta pro průmysl, 

postupně se stala naprosto univerální metodou použitelnou v podstatě kdekoli.  

Metody PDCA a DMAIC mají poněkud jiný charakter. Jejich hlavním úkolem je vnést pořádek 

a řád do zlepšovatelských projektů. Rovněž název těchto metod je odvozen od označení 

jednotlivých kroků. V případě metody PDCA jsou to kroky Plan, Do, Check, Act, česky Plánuj, 

Dělej, Kontroluj, Jednej. V případě metody DMAIC to jsou kroky Define, Measure, Analyze, 

Improve, Control, česky Definuj, Měř, Analyzuj, Zlepšuj, Řiď. 

Všechny tři metody mají široké použití a jejich účinnost byla v praxi mnohokrát ověřena. 

Podrobnější rozbor těchto metod lze najít v celé řadě odborných publikací, např. 
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ABSTRACT 

The Lean approach is based on the philosophy of continuous improvement (KAIZEN, CI) and 

focuses on the value flow and its increase. The Lean approach presents procedures, methods 

and methodologies that are usually simple and transparent and do not require much theoretical 

background. However, it requires strict adherence to corporate culture and knowledge 

management, which is based on teamwork, personal discipline, the 5S method and the 

elimination of the biggest losses. And in strict adherence to this corporate culture lies the 

difficulty of applying the Lean approach. 

There are a large number of different methods in the Lean concept today. Some of these methods 

have a very long history, some of them are relatively new. One of the newest methods is Theory 

of Constraints – TOC. We will describe this method in the following text. 

KEY WORDS 

Lean, Theory of Theory of Constraints, Drum, Buffer, Rope 

ÚVOD 

Přístup Lean je založen na filosofii neustálého zlepšování (KAIZEN, CI). Soustředí se na tok 

hodnoty (Value Stream) a jeho zvyšování. Přístup Lean představuje postupy, metody a 

metodiky, které jsou většinou jednoduché a transparentní. Přístup Lean nevyžaduje velké 

teoretické znalosti. Vyžaduje však důsledné dodržování podnikové kultury a managementu 
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znalostí jistého typu, který je založen na týmové práci, dodržování osobní disciplíny, aplikaci 

metody 5S a eliminaci největších ztrát. A v důsledném dodržování této podnikové kultury tkví 

obtížnost aplikace přístupu Lean. 

Do přístupu Lean dnes řadíme velké množství nejrůznějších metod. Těchto metod je velké 

množství, na obrázku 1 jsou některé z nich naznačeny graficky. Některé tyto metody mají 

v přístupu Lean dlouhou historii, některé z těchto metod jsou relativně nové. K novějším 

metodám patří i Teorie úzných míst (angl. Theory of Constraints -- TOC). Autorem této metody 

je Eliyahu M. Goldratt (Goldratt et al. 2016), který metodu poprvé prezentoval ve své knize 

„Cíl“ z roku 1984. Od té doby se TOC neustále vyvíjí a dnes představuje jednu z významných, 

velmi účinných a často používaných metod pro zlepšování procesů. Metoda je navíc zcela 

univerzální a lze ji aplikovat v podstatě kdekoli v jakémkoli oboru podnikání. V dalším textu 

metodu TOC stručně vysvětlíme. 

Obrázek 1 Některé metody přístupu Lean. 

 

Zdroj: The Productivity Press Development Team 1996, upraveno autorem 

1  METODA TOC 

Metoda TOC vychází z předpokladu, že v každém dostatečně složitém procesním řetězci 

existuje minimálně jedno omezení, tzv. „úzké místo“, které nedovolí, aby řetězec jako celek 

dosáhl vyšších výkonů (obrázek 2). Metoda TOC umí toto „úzké místo“ najít. Následnými 

organizačními nebo technickými opatřeními lze funkci „úzkého místa“ zlepšit natolik, že „úzké 

místo“ přestane být v daném procesním řetězci v daném okamžiku omezením. Opakujeme-li 

aplikaci metody TOC na daný procesní řetězec, téměř jistě identifikujeme nové „úzké místo“. 

Postup se pak opakuje. Takovouto opakovanou aplikací metody TOC doprovázenou patřičnými 



VŠPP Entrepreneurship studies 

odborně-vědecký journal VŠPP, a.s. 

 

38 

organizačními nebo technickými opatřeními dosáhneme poměrně rychlého zlepšení celých 

procesních řetězců. 

Obrázek 2 Metodika TOC – grafické znázornění výrobního toku a) s úzkým 

místem; b) bez úzkého místa. 

 

Zdroj: autor 

Aplikujeme-li metodu TOC, aplikujeme 5 kroků (obrázek 3), které nyní postupně představíme. 

• 1. krok – Identifikujte místa omezení systému (angl. Identify the system’s 

constraints). 

– Výrobní proces analyzujte s cílem nalezení úzkého místa. Velmi jednoduché a 

zároveň i účinné je výrobní proces fyzicky projít a hledat indicie existence 

úzkého místa. 

– Hledejte kumulaci rozpracované výroby ve výrobě. Zásoby se téměř vždy 

kumulují před úzkým místem. 

– Hledejte oblasti, kde musí často intervenovat pracovníci výrobní expedice. 

Speciální pozornost a častá přímá účast výrobní expedice indikují potenciální 

úzké místo. 

– Analyzujte data týkající se výkonnosti a využívání výrobního zařízení.   

– Ptejte se obsluhy výrobního zařízení na to, která zařízení podle jejího názoru 

nestačí zpracovávat výrobní požadavky. 

• 2. krok – Rozhodněte, jak využít úzké místo systému (angl. Decide how to exploit the 

system’s constraints) 

– Cílem kroku je maximálně využít všech zdrojů, které máme k dispozici pro 

maximalizaci průchodnosti úzkého místa. 

– Vytvořte dostatečně velké zásobníky materiálu přímo před úzkým místem tak, 

aby bylo možno zajistit chod úzkého místa i v případě výpadků dodávek z 

předchozích zařízení/operací. 
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– Kvalitu vstupů ověřujte ještě před zpracování v úzkém místě. Zabráníte tak 

ztrátám z důvodu zpracovávání nekvalitních vstupů. 

– Zajistěte kontinuitu v plánování výroby úzkého místa (tj. úzké místo provozujte 

během výrobních přestávek, zaveďte pro ně přesčasové směny, minimalizujte 

jeho prostoje v důsledku změny nastavení, zvyšujte flexibilitu jeho obslužného 

personálu atd.). 

– Rutinní údržbu přesměrujte mimo výrobní čas úzkého místa (např. do časů pro 

změnu nastavení úzkého místa) 

– Část výrobních operací z úzkého místa přesuňte na jiná zařízení (i méně 

efektivní), zvýší-li se celková profitabilita výroby 

Pokud některé z akcí realizovaných v tomto 2. kroku vedou k eliminaci úzkého místa, 

můžete přistoupit rovnou k 5. kroku. Jinak pokračujte 3. krokem. 

Obrázek 3 Metodika TOC - 5 základních kroků. 

 

Zdroj: autor 

• 3. krok – Podřizujte a synchronizujte vše ostatní úzkému místu systému (angl. 

Subordinate and synchronize everything else to the system’s constraint)  

– Krok se zaměřuje na zařízení, která nejsou v daném výrobním toku úzkým 

místem s cílem podřídit jejich činnost úzkému místu. 

– Efektivita zařízení, která nejsou místy omezení, je druhotným zájmem, není-li 

jimi úzké místo negativně ovlivněno. 

– Operace, která předchází úzkému místu, musí mít přiměřeně vyšší kapacitu, než 

má úzké místo. Úzké místo tak bude zásobeno dostatečným – nikoli však 

nadměrným – způsobem. 
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– Operace, která následuje po úzkém místu, musí mít přiměřeně vyšší kapacitu 

než úzké místo. Zamezí se tak případnému zablokování výrobního toku za 

úzkým místem.  

– Na úzké místo implementuje metodu Drum-Buffer-Rope (DBR) (obrázek 4), 

která zajistí synchronizaci výrobního toku s potřebami úzkého místa. 

– Systém údržby podřiďte úzkému místu. Úzké místo musí mít vždy nejvyšší 

prioritu v údržbových plánech. 

– Záložní, rychle náběhovou kapacitu budujte na operacích, které nejsou 

realizovány úzkým místem. Cílem je zajištění rychlé náhrady ušlé kapacity 

v případě nečekaného výpadku a zajištění plynulosti v zásobování úzkého místa. 

Pokud některé z akcí realizovaných v tomto kroku vedou k eliminaci úzkého místa, 

přistupte rovnou k 5. kroku. Jinak pokračujte 4. krokem. 

Obrázek 4 Metoda Drum-Buffer-Rope (DBR), který zajistí synchronizaci 

výrobního toku s potřebami úzkého místa. 

 

Zdroj: autor 

• 4. krok – Zvyšujte výkon úzkého místa systému (angl. Elevate performance of the 

system’s constraints) 

– Tento krok charakterizuje realizování podstatnějších změn. Tyto změny mohou 

vyžadovat významné investice, ať už časové nebo finanční. Příkladem takových 

investic může být najmutí dodatečného personálu nebo nákup nového strojního 

zařízení. Před realizací každé investice je se však třeba ujistit, že její uskutečnění 

je opravdu namístě a že povede k cíli, kterým je eliminace místa omezení. 

– Pro úzké místo aplikujte metodiku CEZ (OEE), pomocí které se identifikují 

největší ztráty produktivního času daného zařízení. (obrázek 5). 

– Aplikujte metodiku Short Interval Control (SIC) spočívající v provádění revizí 

výrobních procesů přímo na konkrétních směnách a konkrétních výrobních 

místech pro definování taktických akcí, které povedou k navýšení výkonu 

daného úzkého místa. (obrázek 6). 
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– Implementujte programy pro zkrácení časů pro nastavení vybraných strojních 

zařízení. 

– Nakupujte dodatečná výrobní zařízení pro posílení úzkého místa.  

Obrázek 5 CEZ (OEE). 

 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 6 Metodika Short Interval Control (SIC). 

 

Zdroj: autor 

 

• 5. krok – Opakujte proces; běžte zpět na krok 1; nezastavujte se (angl. Repeat the 

proces; Go back to step 1; Don’t stop). 

– Důležitost a podstata kroku spočívá v tom, že všechny dosud provedené kroky 

1 až 4 neskončí jako jeden uskutečněný a ukončený projekt.  

– Úkolem 5. kroku je zaručit, aby se kroky 1 až 4 opakovaly jako nikdy 

nekončící proces trvalého zlepšování. 

– Dojde-li k eliminaci řešeného úzkého místa, identifikujte nové úzké místo a 

stanovte je jako novou prioritou. Znovu se tedy začíná od kroku 1. 

a) b) c) 
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– Pokud nedojde k eliminaci řešeného úzkého místa, automaticky vyvstává 

potřeba implementovat nové akce a zároveň se opětovně prověřuje správnost 

identifikace místa omezení. Znovu se proto vraťte ke kroku 1. 

2  METODA DBR – DRUM & BUFFER & ROPE 

S metodikou TOC úzce souvisí metoda DBR (Drum & Buffer & Rope), která synchronizuje 

tok procesním řetězcem s „úzkým místem“ takovým způsobem, aby byl tok řetězcem 

maximální a zásoby a rozpracovaná výroba minimální. Metoda DBR pracuje s následujícími 

pojmy. 

• DRUM (buben) představuje úzké místo, které limituje výkon procesního řetězce. 

Z tohoto důvodu nemá příliš smysl snažit se do řetězce uvolňovat více produktů 

(výrobků, služeb, informací), než může tímto úzkým místem „protéci“. Pokud bychom 

do procesního řetězce uvolnili více produktů, produkty by se nám pouze hromadily před 

úzkým místem a výkon procesního řetězce by se v žádném případě nezvýšil. Rytmus 

procesního řetězce tedy určuje rytmus úzkého místa. 

• BUFFER (zásobník) je sklad, mezisklad, nebo jakýkoli jiný prostor, který slouží 

k uskladnění meziproduktů nebo produktů před úzkým místem (DRUM). BUFFER 

musí být dimenzován tak, aby chránil úzké místo (DRUM) před „vyhladověním“. 

Pokud by byl BUFFER nedostatečný, úzké místo (DRUM) by bylo nevyužito a jeho 

ztráta by již nešla žádným způsobem nahradit (neuvažujeme-li outsourcing). 

• ROPE (lano) představuje signál generovaný úzkým místem, který informuje, že jistý 

krok (jistá úroveň zásob) byla úzkým místem (DRUM) spotřebována a je možno tuto 

zásobu doplnit. Signál ROPE obratem spustí uvolnění identicky velkého množství 

nových zásob do procesního řetězce. Optimální je, aby signál ROPE synchronizoval tok 

celým řetězcem. Pokud ne, tak by měl zasahovat alespoň tak daleko, aby se zásobník 

BUFFER před úzkým místem ani příliš nezaplnil, ani příliš nevyprázdnil. 
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Obrázek 7 Situace 1 a) při startu; b) po nějakém čase od startu. Proces, který 

představuje úzké místo, je uprostřed posloupnosti procesů. 

 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 8 Situace 2 a) při startu; b) po nějakém čase od startu. Proces, který 

představuje úzké místo, je na konci posloupnosti procesů.  

 

Zdroj: autor 

 

Účinek metody DBR lze názorně vysvětlit pomocí obrázků 7 až 10. Na obrázcích vidíme tým 

chlapců, kteří jsou seřazeni za sebou. Úkolem těchto chlapců je, aby takto seřazeni za sebou 

(nesmí se předbíhat) ušli jako tým vzdálenost 10 km, přičemž čas, který se jim bude stopovat, 

bude čas posledního z nich. Hodnotit se také bude, zda udrželi stejné rozestupy od startu až do 

cíle. Čtyři z těchto chlapců jsou velcí a silní, jeden z chlapců je malý a slabý (úzké místo). 

Otázkou nyní je, co se stane, když malého a slabého chlapce (úzké místo) zařadíme doprostřed 

týmu (obrázek 7, situace 1), na konec týmu (obrázek 8, situace 2) nebo na začátek týmu. 

(obrázek 9, situace 3). Ve všech situacích malý a slabý chlapec (úzké místo) velké a silné 
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chlapce buď zdržuje, nebo mu utíkají. Jediné řešení, které by vyhovělo zadání, je bubínek , 

kterým malý a slabý chlapec udává tempo chůze celému týmu (obrázek 10). 

 

Obrázek 9 Situace 3 a) při startu; b) po nějakém čase od startu. Proces, který 

představuje úzké místo, je na začátku posloupnosti procesů. 

 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 10 Situace 4 a) při startu; b) po nějakém čase od startu. Proces, který 

představuje úzké místo, je uprostřed posloupnosti procesů, ale 

bubínkem udává tempo ostatním procesům v posloupnosti. 

 

Zdroj: autor 

ZÁVĚR 

Každý podnik se potýká s určitými omezeními, která mu brání ve zvýšení výkonnosti procesů. 

Metoda TOC je metoda, která umožňuje jednoduchým způsobem tato omezení identifikovat, 

analyzovat a ve spojení s metodou Drum-Buffer-Rope, DBR i optimalizovat. Podstatou metody 

TOC je myšlenka, že v každém řetězci procesů se dá najít proces, který je pro daný řetězec 
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omezením (úzkým místem). Abychom mohli dané úzké místo správně identifikovat a 

analyzovat, je nutné nejdříve porozumět danému řetězci jako celku. Teprve potom lze přistoupit 

k identifikaci, analýze a optimalizaci daného úzkého místa. Goldratt uvádí, že kromě výjimek 

většinu omezení lze zařadit do jedné ze dvou skupin: fyzická a organizační (Goldratt et al. 2016) 

Ve svých doporučeních říká, že hodnocení a třídění je třeba provádět s určitou obezřetností. 

Přestože se nám může zdát, že jsme narazili na fyzickou překážku zvýšení výkonnosti procesu, 

skutečné omezení může být organizačního charakteru – podniková norma, která brání tomu, 

aby se problém mohl s dostatečnou flexibilitou odstranit. (Goldratt et al. 2016) TOC se jako 

metodický nástroj používá kromě konkrétních zlepšovatelských iniciativ také pro vzájemné 

hodnocení projektů při přípravě pro rozhodování o realizačních prioritách – tedy pro analýzu a 

přípravu podkladů pro rozhodnutí o tom, kde soustředit pozornost zlepšovatelského týmu 

nejdříve, kterou část procesu musíme změnit dříve než ty ostatní. (Svozilová 2011) 
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ABSTRACT 

Like the Lean strategy, the Six Sigma strategy is focused on customer needs. However, the 

history of Six Sigma is much shorter than the history of Lean. The history of Six Sigma begins 

in the mid-1980s, when the American company Motorola created a strategy known today as Six 

Sigma. Thanks to its strengths, Six Sigma has become a leading management strategy in the 

areas of quality, profit and business process improvement. While the Lean strategy is primarily 

focused on finding and eliminating the biggest losses, Six Sigma is extremely result-oriented. It 

uses process control similarly to all Lean methods and the principle of continuous improvement, 

which is based on the measured data processing. The basis of the Six Sigma methodology is 

therefore in mathematical-statistical procedures. This makes the Six Sigma strategy 

significantly different from the Lean strategy. In the following text, we will briefly introduce the 

basics of Six Sigma strategy, resp. Six Sigma methodology. 

KEY WORDS 

Procesní řízení, LEAD, Six Sigma, zlepšování procesů 

ÚVOD 

Podobně jako strategie Lean, je i strategie Six Sigma zaměřena na potřeby zákazníků. Historie 

Six Sigma je však mnohem kratší, než je historie Lean. Historie Six Sigma začíná v polovině 

osmdesátých let, kdy americká firma Motorola vytvořila strategii, která je dnes známa pod 
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označením Six Sigma. Díky svým přednostem se Six Sigma stala vedoucí manažerskou strategií 

v oblasti kvality, profitu a zlepšování podnikových procesů. Zatímco strategie Lean je zaměřena 

především na vyhledávání a eliminaci největších ztrát, Six Sigma je strategie, která je extrémně 

zaměřena na výsledek. Využívá procesní řízení (Cienciala 2011) podobně jako všechny Lean 

metody a aplikuje princip neustálého zlepšování. Tento princip neustálého zlepšování je však 

založen na zpracování naměřených dat. Základ strategie Six Sigma je tedy v matematicko-

statistických postupech. Tímto se strategie Six Sigma výrazně liší od strategie Lean. V dalším 

textu si stručně uvedeme základy strategie, resp. metodiky Six Sigma. Protože metodologie Six 

Sigma intenzivně využívá statistiku jako základní přístup ke zlepšování procesů, vysvětlíme 

nejdříve matematický základ metodiky Six Sigma. 

1  MATEMATICKÝ ZÁKLAD SIX SIGMA 

Uvažujme proces, jehož charakter bude vyjádřen Gaussovým (normálním) rozložením. Příklad 

funkce hustoty pravděpodobnosti f (x) normálního rozdělení N(0, σ2) je na obrázku 1. 

Z obrázku 1 vyplývá, že uvažujeme-li interval 𝑥 ∈ (𝜇 ∓ 1𝜎) , padne do tohoto intervalu celkem 

asi 68,27 % všech hodnot x. V případě intervalu 𝑥 ∈ (𝜇 ∓ 2𝜎) to bude celkem asi 95,45 % 

všech hodnot x, v případě intervalu 𝑥 ∈ (𝜇 ∓ 3𝜎) to bude celkem asi 99,73 % všech hodnot x, 

v případě intervalu 𝑥 ∈ (𝜇 ∓ 4𝜎) to bude celkem asi 99,99 % všech hodnot x atd. Směrodatná 

odchylka σ (angl. standard deviation) hodnotí, jak hodně nebo jak málo jsou jednotlivé hodnoty 

vzdáleny od střední hodnoty µ. (Töpfer 2008, Svozilová 2011) 

Protože křivka normálního rozdělení je matematickým modelem, lze při znalosti  

• směrodatné odchylky σ ,  

• dolního limitu rozsahu (angl. Lower Specification Limit – LSL) a  

• horního limitu rozsahu (angl. Upper Specification Limit – USL), 

vypočíst předpokládanou výtěžnost (tj. procento produktů, které za stávajícího stavu procesu 

budou zákazníkovi vyhovovat). Výtěžnost (angl. Yield) tak udává kvalitu procesu. Logicky 

vyplývá, že čím menší bude σ (tj. čím užší bude „zvon“ na obrázku 1), resp. čím menší bude 

rozptyl σ2 (angl. variance), tím vyšší procento produktů bude vyhovovat požadavkům 

zákazníka, který většinou definuje hodnoty LSL a USL. Je tedy žádoucí, aby proces, který 

produkuje daný produkt, měl co nejmenší směrodatnou odchylku σ , která by zajistila, že i 

v případě jistého posunutí střední hodnoty µ (v praxi k tomu může velmi snadno dojít), by 

výtěžnost produktu stále vyhovovala. Na obrázku 2 je znázorněna situace, kdy by při posunutí 

střední hodnoty µ o ±1.5 σ výtěžnost nevyhovovala. Na obrázku 3 je situace, kdy by i v případě 

posunutí střední hodnoty µ o ±1.5 σ výtěžnost produktu vyhovovala. (Töpfer 2008). 
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Obrázek 1 Funkce hustoty pravděpodobnosti f (x) normálního rozdělení 

N(0, σ2). (µ – střední hodnota, σ – směrodatná odchylka, 

σ2 – rozptyl, customer request – požadavek zákazníka) 

 

Zdroj: Töpfer 2008, upraveno autorem 

Cílem strategie Six Sigma je tedy dosáhnout u procesů tak malou směrodatnou odchylku σ , že 

do intervalu mezi cílovou hodnotou µ a mezí specifikace LSL , resp. USL se jich vejde ±6. 

Tímto de dosáhne sigma úrovně 6, což dalo metodice název. Představuje to situaci, kdy se mezi 

3 až 4 vadnými produkty z jednoho miliónu příležitostí DPMO (prakticky to je 0%). Přesněji 

je to DPMO = 3,4 při výtěžnosti 99,99966% (obrázek 4). Na obrázku 4 vystupují ještě indexy 

• cp – index okamžité způsobilosti procesu a 

• cpk – index dlouhodobé způsobilosti procesu. 

Jak napovídá název a obrázky 2 až 4, indexy cp a cpk – určují způsobilost procesu. Způsobem 

výpočtu těchto indexů se zabývat nebudeme. Pro naši potřebu postačí, pokud si uvědomíme, že 

na základě výpočtu hodnot těchto indexů se určuje způsobilost procesu z pohledu metodiky Six 

Sigma. Zdokonalování procesů, aby vyhověly požadavkům Six Sigma, můžeme v zásadě 

realizovat třemi způsoby: 

• trvalým zmenšováním směrodatné odchylky σ (resp. rozptylu σ2) procesu, 

• zjednodušením příliš složitého procesu na jednodušší procesy a jejich optimalizace a 

• realizaci pouze těch zakázek, u kterých rozsah požadovaný zákazníkem vyhovuje 

charakteru našeho procesu. 
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Obrázek 2 Funkce hustoty pravděpodobnosti f (x) normálního rozdělení N(0, σ2) 

posunutého o ±1,5σ a rozsah rozsah daný zákazníkem ±4σ. (LSL – dolní 

limit daný např. zákazníkem, USL – horní limit daný např. zákazníkem, 

range of telorance – rozsah daný např. zákazníkem, cp – index okamžité 

způsobilosti procesu, cpk – index dlouhodobé způsobilosti procesu) 

 

Zdroj: Töpfer 2008, upraveno autorem 

Obrázek 3 Funkce hustoty pravděpodobnosti f (x) normálního rozdělení N(0, σ2) 

posunutého o ±1,5σ a rozsah rozsah daný zákazníkem ±6σ. (LSL – dolní 

limit daný např. zákazníkem, USL – horní limit daný např. zákazníkem, 

range of telorance – rozsah daný např. zákazníkem, cp – index okamžité 

způsobilosti procesu, cpk – index dlouhodobé způsobilosti procesu) 

 

Zdroj: Töpfer 2008, upraveno autorem 
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Obrázek 4 Transformace výtěžnosti na úroveň DPMO a na úroveň Sigma (cp – index 

okamžité způsobilosti procesu, cpk – index dlouhodobé způsobilosti procesu, 

DPMO – počet defektů na milion příležitostí, Sigma level – úroveň sigma, 

Yield – výtěžnost) 

 

Zdroj: Töpfer 2008, upraveno autorem 

 

Obrázek 5 Převod mezi DPMO, úrovní sigma a výtěžností (DPMO – počet defektů 

na milion příležitostí, Sigma level – úroveň sigma, Yield – výtěžnost). 

 

Zdroj: autor 
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2  PRINCIPY SIX SIGMA 

Jako každou metodiku, lze i metodiku Six Sigma charakterizovat pomocí různých principů. 

V případě Six Sigma je to pět následujících principů, které jsou v Six Sigma všudypřítomné 

(Svozilová 2011). 

• 1. princip – Orientace na zákazníka. Hodnocení vlastní výkonnosti začíná u 

zákazníka, který: 

– definuje kvalitu, 

– žádá vysokou výkonnost, 

– žádá spolehlivost, 

– žádá kvalitní služby, 

– žádá korektní chování, 

– žádá včasné dodávky a 

– žádá konkurenční ceny. 

• 2. princip – Orientace na procesy. Na podnikové procesy je nutno dívat se očima 

zákazníka a klást si otázky: 

– Jaké má zákazník požadavky? 

– Známe tyto požadavky? 

– Jsme schopni plnit a překonávat požadavky a očekávání 

zákazníků pomocí našich procesů? 

– Co musíme změnit na našich procesech, abychom byli schopni splnit 

požadavky a očekávání našich zákazníků? 

Pomocí výše uvedených otázek se identifikují procesy a oblasti, kde chce podnik 

dosáhnout zlepšení. 

• 3. princip – Orientace na zaměstnance.  

– O výsledcích rozhodují plně kvalifikovaní zaměstnanci, kteří musí mít 

možnost měnit a zlepšovat stávající procesy v podniku. 

– Je nutno podporovat zaměstnance, dostatečně je motivovat, vytvářet vhodné 

pracovní prostředí. 

• 4. princip – Řízení a zlepšování založené na informacích a znalostech. 

– Systémy řízení podniku nejčastěji hodnotí výkonnost sledovaných ukazatelů na 

základě jejich minulých dosažených průměrných hodnot. 

– Pro zákazníky i pro podnik jsou proto důležité stabilní kvalitní procesy (s 

minimální variabilitou), které poskytují plánovanou kvalitu. 

• 5. princip – Standardizovaný postup zlepšování procesů. Při zlepšování procesů 

používat standardizovaný postup DMAIC, který má 5 následujících kroků (Svět 

produktivity beta nedatováno): 
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– Define = definuj požadavky na Six Sigma projekt 

– Measure = změř současnou výkonnost procesu 

– Analyze = analyzuj problém a jeho hlavní příčiny, hledej příležitosti ke zlepšení 

– Improve = odstraň hlavní důvody, proč problém vzniká; zlepši proces 

(výkonnost procesu) 

– Control = udržuj a monitoruj zlepšený proces. 

3  METRIKA SIX SIGMA 

Pro výpočet různých parametrů používá metodika Six Sigma metriku, která je zjednodušenou 

formou vyjádřena na obrázku 6 (Töpfer 2008). 

Obrázek 6 Metrika Six Sigma. (TNoU – celkový počet jednotek produktu, TNoDU – 

celkový počet defektních jednotek produktu, OFD – příležitosti k defektu, TD 

– celkový počet defektů, TOFD – celkový počet příležitosti k defektu, DPU – 

defekty na jednotku, PPM – počet částí na milion, DPO – defekty na 

příležitost, DPMO – defekty na milion příležitostí) 

 

Zdroj: autor 

4  ŠEST KROKŮ K SIX SIGMA 

Dosáhnout kvality Six Sigma znamená nevyrábět špatné výrobky. Cestou k dosažení kvality 

Six Sigma, kterou používá firma Motorola, je „Šest kroků k jakosti Six Sigma“ (Töpfer 2008, 

Svozilová 2011). 

• 1. krok: CO DĚLÁTE? Definice výrobku, který vyrábíte nebo služby, kterou 

poskytujete. 
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• 2. krok: PRO KOHO TO DĚLÁTE? Identifikace ZÁKAZNÍKŮ a zjištění jejich 

klíčových požadavků. 

• 3. krok: CO K TOMU POTŘEBUJETE? Určení vašich potřeb k poskytování výrobků 

a služeb tak, aby uspokojovaly zákazníka. 

• 4. krok: JAK TO DĚLÁTE? Definice postupu, kterým vykonáváte vaši práci (sestrojení 

mapy procesu) 

• 5. krok: JAK TO DĚLAT LÉPE? Zdokonalení postupu tak, aby produkoval méně chyb 

a omezily se zbytečné činnosti. 

• 6. krok: JAK DOBŘE (PODLE ZÁKAZNÍKA) TO DĚLÁTE? Neustálé zdokonalování 

měřením, analýzou a řízením zdokonaleného procesu. 

ZÁVĚR 

Six Sigma (Töpfer 2008, Svozilová 2011, Truscott 2003, ) a její kombinace s Lean (Imai 2005, 

Imai 2007,) – Lean Six Sigma – představují další z mnoha strategií, podle kterých lze zlepšovat 

procesy. Zatímco se metodika Lean soustředí více na identifikaci a eliminaci činností, které 

nepřinášejí přidanou hodnotu (různé druhy ztrát), tak metodika Six Sigma se soustředí spíše na 

zlepšování kvality vyráběných produktů, tj. snižování počtu závad (defektů) vyráběných 

produktů. V kapitole jsme si představili matematické i principiální základy metodiky Six 

Sigma. Prezentovány byly i některé výpočty, se kterými se lze u metodiky Six Sigma setkat. Z 

kapitoly rovněž vyplynulo, že aplikace metodiky Six Sigma vyžaduje měření a zpracování 

velkého množství dat. Kvalita měření a zpracování dat tak do jisté míry rozhoduje o úspěchu či 

neúspěchu metodiky Six Sigma. Díky těmto požadavkům bývá aplikace metodiky Six Sigma 

finančně podstatně náročnější, než je tomu u Lean metod. Díky různým vlastnostem a různému 

zaměření pak kombinace Lean a Six Sigma (tzv. Lean Six Sigma – LSS) představuje v 

současnosti asi nejdokonalější metodiku zlepšování podnikových procesů. 
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