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Abstrakt

Práce se zabývá vlivem systému Kaizen na motivaci zaměstnanců.

V teoretické části jsou uvedeny charakteristiky a principy Kaizen i

motivace a jejich vzájemné provázání. V souvislosti s povahou

práce je tato část zaměřena převážně na fungování Kaizen

v podniku, na motivaci a spokojenost zaměstnanců při výkonu jejich

práce a na zlepšování procesů v administrativě v rámci

zlepšovacích návrhů. Praktická část je věnována analýze

zavedeného systému Kaizen a systému odměňování ve vybraném

podniku. Z výsledků dotazníkového šetření je vyhodnocen vliv

zavedeného systému Kaizen na motivaci zaměstnanců sledovaného

podniku. Cíl práce a její přínos

Na základě získaných výsledků bylo možné zhodnotit
vliv zavedeného systému Kaizen na motivaci a
spokojenost zaměstnanců ve sledovaném podniku a
navrhnout případná doporučení ke zlepšení systému
Kaizen či nastavení systému odměňování.

KAI = změna

ZEN = dobro, dobrý 

Výsledky a závěr

Bylo zjištěno, že zaměstnanci podniku sice vnímají

Kaizen jako nástroj k efektivnější práci, ale zároveň

většina zaměstnanců není motivována vytvářet

zlepšovací návrhy. Souvislost mezi spokojeností v

práci a Kaizen byla vyvrácena. Zaměstnanci

vnímají určitou nespravedlnost v nastavení systému

odměňování za Kaizen. Na základě těchto výsledků

bylo doporučeno, aby byl upraven systém Kaizen k

vyšší spravedlnosti a byly navýšeny finanční

odměny za implementovaný Kaizen.

English summary

The aim of the thesis was to find out the influence of

the Kaizen system on the motivation and satisfaction of

the employees in the selected company. Analyzing of

the results of the questionnaire showed that employees

are relatively motivated by the Kaizen system in their

work process but mainly because they can make their

work more efficient. According to the results of the

research, the Kaizen system should be improved in

order to have more satisfied employees. The system of

financial remuneration and setting up of higher justice

in the Kaizen evaluation is recommended for

improvement.
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