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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá metodami štíhlé výroby s cílem definovat její význam a 

seznámit čtenáře s jejím vznikem, historií a dále přesně popsat jednotlivé metody. V první 

části práce jednotlivé metody popisuji tak, aby byl čtenáři vysvětlen jejich princip a byl 

krátce seznámen s jejich samotnou historií.  Tato část tedy představuje především metody a 

formy jak zefektivnit výrobu podniku. V druhé části práce je představen postup 

implementace metody na imaginární firmu, s cílem vytvořit doporučení, jak být na trhu 

efektivní, konkurenceschopný a mít co nejnižší náklady. V dnešní době se totiž firma snaží 

být na trhu dlouhodobě zisková, růst a expanzí firmy maximalizovat příjmy a 

minimalizovat náklady. Firemní zisk umožňuje tvorbu zdrojů, investic a napomáhá 

technickému rozvoji firem.  

Klíčová slova: štíhlá výroba, Kaizen, Kanban, plýtvání  
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Abstract 

The bachelor thesis deals with methods of lean production with the aim of defining 

its importance and acquainting the reader with its origin, history and also to describe the 

individual methods. The first part of the individual method describes the reader's 

explanation of their principle and was briefly acquainted with their own history. This part 

represents, above all, methods and forms of how to make production more efficient. The 

second part introduces the implementation of the imaginary firm method to create 

recommendations on how to be effective, competitive, and at the lowest cost. Nowadays, 

the company is trying to keep the company's profit, growth and expansion on the market 

for a long time to maximize revenue and minimize costs. Company profits enable resource 

creation, investment, and help the company's technical development. 

Keywords: lean production, Kaizen, Kanban, waste 
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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce jsou metody štíhlé výroby, což představuje především 

způsob optimalizace celého podniku pomocí různých metod, které se neustále vyvíjejí a 

zdokonalují. V první kapitole je blíže specifikována historie štíhlé výroby, a to především 

popis nejdůležitější části dějin štíhlé výroby – podnik Toyota. Metody štíhlé výroby tak, 

jak je známe dnes, byly poprvé pojmenovány manažerem společnosti Toyota v Japonsku 

v padesátých letech dvacátého století. Manažerem byl Taiichi Ohno, který poprvé začal 

prosazovat principy štíhlé výroby pomocí podnikové filozofie Toyota Production System 

(TPS). Tuto podnikovou filozofii již poznamenal čas. V dnešní době máme mnoho nových 

metod a nástrojů, díky kterým jsou podniky schopné naučit své zaměstnance pracovat 

efektivně, omezit plýtvání a optimalizovat výdaje podniku.  

V další kapitole je popsán štíhlý podnik a jeho vývoj. Jsou zde popsány další 

možnosti dosažení štíhlého podniku a základní důležité informace o takto fungující 

společnosti. Dále se v této části dočteme o štíhlé výrobě a dalších možných konceptech 

šetření ve společnostech. Štíhlá výroba neboli Lean production (manufacturing, 

managment) je dnes velmi populární pojem. Důležité je říci, že pojem štíhlá výroba není 

úplně přesný, protože štíhle fungující podnik neznamená podnik fungující štíhle jen 

v oblasti výroby. Štíhlou výrobu jako pojem je potřeba vnímat spíše jako celou filozofii 

fungujícího podniku. Její zavedení není možné ze dne na den, ale je to rozsáhlý proces, 

týkající se smýšlení všech zaměstnanců od dělníků až po vrcholové manažery.  Mnoho 

podniků – firem se v dnešním velmi konkurenčním světě snaží využít všech prostředků, jak 

ušetřit a stát se konkurenceschopným podnikem na trhu. Dříve nebyla štíhlá výroba pro 

podniky příliš zajímavá, jelikož se výsledky štíhlých metod nedostavovaly ihned a jejich 

zavedení bylo zdlouhavé, což bylo pro mnoho manažerů nepřijatelné. Dnes, kdy je úspěch 

a neúspěch oddělen jen tenkou hranicí a rozdíly mezi podniky se minimalizují, je štíhlá 

výroba, její metody a principy jedním z možných prostředků, jak dostat vlastní podnik 

z průměrné sféry na vrchol trhu. 

V další kapitole se dostaneme k nejrozsáhlejší a nejdůležitější části celé práce, a to 

k popisu jednotlivých metod a jejich přiblížení čtenáři. Tyto metody v dnešní době 

představují jednu z možností, jak zlepšit již fungující podniky nebo napomáhají při 

zakládání nových podniků a jejich snadnějšímu a úspěšnějšímu vstupu na trh. Tato 

problematika je v práci řešena především teoreticky a snaží se čtenářům přiblížit možnosti, 
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jak správně postupovat při používání těchto metod a zároveň popisuje, které metody jsou 

vhodné pro různé možnosti zasazení do dnešních společností.  

V poslední kapitole, je naznačeno, jak se různé metody prakticky využívají a jaký je 

obecný postup při implementaci těchto metod do podniku. Tato základní příprava 

obecného postupu implementace štíhlé výroby do imaginárního podniku a přehled metod 

může v budoucnu posloužit také při tvorbě praktické části diplomové práce. Například 

implementace štíhlé výroby a její konkrétní metody na konkrétní společnost.  

Cílem práce je zpracovat rešerši odborné literatury, která by měla pomoci vysvětlit 

základní informace, které souvisí s tímto tématem, jako například popis nejdůležitějších a 

nejzásadnějších metod štíhlé výroby. Dalším cílem této bakalářské práce je navrhnout a 

zpracovat základní postup implementace metod štíhlé výroby do výrobního podniku. 
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2 Historie štíhlé výroby 

V této části je podrobně rozepsána historie štíhlé výroby, jejíž počátky směřují do 

společnosti Ford. Dále se dočteme o kořenech štíhlé výroby v Československu a největší 

část je věnována podniku Toyota, která je průkopníkem štíhlé výroby ve světě. Mnoho 

čtenářů může mít za to, že historie štíhlé výroby má počátky v době rozvoje technologií, 

opak je ale pravdou. Při pátrání po začátcích štíhlé výroby zjistíme, že tato metoda není 

nikterak nová. První náznaky přemýšlení o úsporných procesech v továrnách sahají už do 

devatenáctého století. Úplně první záznam o člověku, který přemýšlel nad jednotlivými 

pracovníky a metodami práce a snažil se je optimalizovat, je o Fredericku W. Taylorovi. 

Výsledkem jeho práce byla snaha zefektivnit pracoviště a standardizovat práci. Po něm 

přišli Frank a Lillian Gilbrethovi, kteří vymysleli mapování procesů a zaměřili se na 

procesy, které nepřinášely žádný užitek. Jednalo se o první jedince, kteří přišli s myšlenkou 

snižování plýtvání. Tyto první myšlenky a díla velmi ovlivnily počátky a návrh fungování 

výrobních linek v továrnách Ford.  (Early, 2018) 

2.1 Ford 

Počátky Fordu sahají do roku 1910, kdy Henry Ford spolu se svou pravou rukou 

Charlesem E. Sorensenem začali s první komplexní výrobní strategií. Jejich koncept 

spočíval v uspořádání všech prvků výroby, do kterého spadají stroje, nástroje, výrobky a 

pracovníci a uspořádali celou výrobu tak, aby průběžně navazovala a nedocházelo 

k zbytečným prostojům. Na takto uspořádaných linkách vznikl Ford T. Fordu se s tímto 

modelem podařilo prorazit a doslova postavil svět na kola. Fordova strategie fungovala a 

tak se velmi rychle stal úspěšným a bohatým. Můžeme říci, že je prvním zakladatelem 

metody Just in time (JIT) a zavedl štíhlé myšlení v praxi. 

Ford inspiroval mnoho dalších podnikatelů té doby, ale nikdo nedokázal být natolik 

úspěšný, a to především z důvodu nepochopení základů filosofie výroby, se kterou Ford 

přistupoval ke svým výrobním linkám. Dá se pochybovat o úplném pochopení samotného 

Forda, který zavedl skvělý systém, ale v průběhu doby s měnícím se světem nedokázal 

pružně a flexibilně reagovat a systém měnit, přestože to jsou hlavní myšlenky štíhlé 

výroby. Značka Ford díky tomu začala upadat a ve 20. letech 20. století ji s příchodem 

odborových svazů a vstupem General Motors na trh odsunuli na druhou kolej. Tím ale 
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nemůžeme říci, že vše, co Ford dělal, bylo špatné. Byl určitě jedním z hlavních průkopníků 

své doby, co se týče počátků štíhlého myšlení. (Strategosinc, 2018)  

2.2 Baťa aneb štíhlá výroba u nás 

Rod Baťů je u nás velmi známý. V průběhu první světové války vydělal švec ze 

Zlína Tomáš Baťa dodávkami do Rakouska-Uherska peníze na založení obuvnické firmy. 

Jeho syn Tomáš Baťa (ml.) se po válce vydal do Ameriky, kde byl zaměstnán u Henryho 

Forda. Tam se mu podařilo vnímat novou ideologii společnosti a novou myšlenku výroby, 

kterou později dokázal v Československu využít pro výrobu bot. 

 Největší přínos pro snížení nákladů a omezení plýtvání byl dopravní pás. Celá 

výroba byla díky pásu na stejné vlně a pracovala stejně rychle – nemuselo se čekat na 

dodávky z jiných stanovišť. Nejdůležitějším zlepšením pro zefektivnění výroby bylo 

využití strojů a zaměstnanců na mnohem vyšší úrovni, a také snížení času na dopravu mezi 

pracovišti. Baťa pás přizpůsobil pro produkci obuvi a zatočil jej do kruhu. Kolem celé 

délky pásu byla rozmístěna postupně dokončovací pracoviště, což mělo za výsledek velmi 

vysokou úroveň efektivity, a také to sloužilo jako kontrolní mechanismus, kdy na každém 

stanovišti po předchozí operaci bylo rovnou vidět, zda je obuv v pořádku. Zaměstnanci na 

sebe zároveň pořád viděli, a tím docházelo k nepřímě motivaci a zvýšení rychlosti výroby. 

Celý princip shrnul samotný Tomáš Baťa: „Jádro věci tkví v tom, rozčlenit proces na 

myslitelně velké množství dílčích úkonů s přípravky. Ty pak jsou časově i prostorově 

uspořádány za sebou na pásu, který je unáší k příští skupině, aby na nich vykonala další 

úkony.“ (Jirásek, 1998, str. 18) 

Značka Baťa velmi rychle rostla a dostávala se do podvědomí po celém světě. Díky 

zavedení nové úsporné výroby a dalším chytrým tahům samotného Bati, mezi které 

například patří optický klam při zavádění cen. Cenovka uvádí cenu o řád nižší, přestože je 

ale ukončena jeho nejvyšším stupněm: obuv, která stála 20 KČS, měla cenovku 19,90 

KČS. Další novinkou byla akordní mzda, kdy se každý zaměstnanec od dělníka u pásu až 

po ředitele podílel na zisku, ale i na případné ztrátě z daných úkolů. 

 Rozhodně můžeme říci, že stejně jako Henry Ford, který byl zakladatelem štíhlého 

myšlení v Americe, u nás to byl jednoznačně Tomáš Baťa. Tito pánové měli mnoho 

společného, měli vystudované vysoké školy a také obrovskou touhu překonávat překážky. 

Oba dva byli velmi poctiví a snaživí, a to stejné vyžadovali od svých zaměstnanců. Baťova 
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obdoba efektivního podniku dostala ve světě známý název batismus, který především před 

druhou světovou válkou byl v zahraničí velmi uznávaný.  (Jirásek, 1998) 

2.3 Toyota 

Počátky značky Toyota sahají úplně do jiného odvětví, než jak známe Toyotu dnes 

v automobilovém průmyslu. Rodina Toyodů začínala v textilním průmyslu, kde už měli 

první náznaky přemýšlení nad zjednodušováním procesů, a především na ulehčení kontroly 

procesů. Textilní obchod se díky prodeji patentů na automatické rozpoznávání přetržené 

nitě podařilo udělat velmi ziskovým. Díky těmto úspěchům a ziskům rodina Toyodů 

opustila textilní průmysl a financovala založení vysněné automobilové společnosti Toyota.  

(Early, 2018) 

V tomto odvětví se dostaneme poprvé k položení základů štíhlému myšlení tak, jak 

ho s různými úpravami a vylepšeními známe dnes. Po druhé světové válce, kdy bylo 

Japonsko zničené, a průmysl byl v troskách, se nabízelo několik možností, jak se prosadit. 

Japonští průmyslníci velmi podrobně sledovali a začali studovat americké výrobní metody, 

a zvláště se zaměřovali na postupy firmy Ford. Z USA přijelo několik konzultantů v čele s 

Edwardsem Demingem. Deming, který nebyl příliš úspěšný v USA, se stal manažerským 

vůdcem Toyoty poté, co mu začali lidé v Japonsku naslouchat. Lidé v Japonsku se sami 

snažili procesy vylepšovat a díky této snaze a píli začaly přicházet výsledky. 

Lidé v Toyotě viděli, že systém Fordu je už zastaralý a má své nedostatky, zejména 

v personální sféře. Tvrdý postoj k zaměstnancům, který byl nastolen ve Fordu, se ukazoval 

dlouhodobě neúčinný. Přemýšleli, zda nejde pracující dělníky zapojit do výrobního 

procesu více než pouze přes sílu jejich svalů. V okruhu okolo Deminga vznikla skupina, 

která postupně z dělníků udělala také pracovníky kontroly kvality a inovativní pracovníky, 

kteří přicházeli s nápady na zlepšení. Důležité pro Toyotu bylo také to, že se dokázala 

poučit z chyb Fordu a svoje postupy a myšlení aplikovat na více produktů a výrobních 

procesů.  (Lean Enterprise Institute, 2018) 

 S pomocí Deminga se nejvýše postavení zástupci Toyoty, Eiji Toyoda a Taiichi 

Ohno, dokázali neustále zlepšovat a vymýšlet nové nápady pro zefektivnění podniku. 

Velkou inspirací pro japonské zástupce bylo také fungování amerických supermarketových 

řetězců, kde se naučili, že je potřeba nakupovat jen to, co si žádají zákazníci a snažit se 

nakupovat tak, aby mohli minimalizovat své zásoby. V této době v 50. letech 20. století se 

položily základní kameny Toyota Production System (TPS), který byl úplně prvním 
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systémem štíhlého myšlení, jak ho známe dnes. V začátcích byly hlavními pilíři TPS 

především koncepty Just in Time a Jidoka, které navazovaly a vylepšovaly myšlenku 

Fordu. Později se díky supermarketům připojila metoda, kterou dnes známe pod názvem 

5S. Systém TPS byl velmi rychle úspěšný a Toyota dokázala během pár let vybojovat 

místo na vrcholu výroby kvalitních automobilů. V šedesátých letech se objevilo mužské 

duo Shigeo Shingo a Ishikawa s dalšími nápady na zlepšení, a tak vznikla metoda Poka 

yoke. Zároveň v těchto letech získali pracovníci v Toyotě ještě větší šanci zapojovat se do 

formování budoucnosti značky.  (Early, 2018) 

 Můžeme tedy říci, že firma Toyota vychází z hodnot a ideálů rodiny Toyodů, kteří 

byli inovátoři, pragmatičtí idealisté a nejvíce se naučili sami zkoušením a praxí. Největší 

hodnotu, ale tvoří to, že to byli vůdčí osobnosti, které šly příkladem a nepovyšovaly se nad 

zaměstnance. Systém TPS se vyvíjel a procházel mnoha úpravami. Během vývoje systému 

se narazilo na mnoho problémů, ale pomocí pokusů a omylů se systém pořád vylepšoval a 

můžeme říci, že se vylepšuje dodnes. Způsob, jakým Toyota rozvíjela systém TPS a vždy 

hledala řešení, přestože systém nebyl vždy bezchybný a mnoho firem by na něj dávno 

zanevřelo, nám jednoznačně ukazuje zásady a hodnoty značky Toyota. Můžeme být tedy 

vděční, že to v Toyotě nevzdali a dnes tu máme pevný základ štíhlého myšlení, na kterém 

se dá stavět a dále rozvíjet.  (Liker, 2008) 

 

V této kapitole jsem shrnul celou historii štíhlé výroby a můžu říci, že i celou 

historii štíhlého myšlení jako celku. Z této historie budu nadále v práci vycházet a 

především o podniku Toyota a o jejich systému TPS v práci ještě uvidíme několik zmínek. 
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3 Štíhlý podnik 

V této kapitole práce jsou popsány základní informace o štíhlém podniku a co si pod 

tímto pojmem představit. Zároveň je tu kapitola věnovaná samostatné štíhlé výrobě a 

vysvětlení, jak tento pojem zapadá do kontextu štíhlého podniku. Na konci této kapitoly 

nalezneme další možné koncepty, které nám pomáhají ve společnostech šetřit. V dnešní 

době, kdy je svět propojený a prostředí v něm se mění každým okamžikem, je mnoho 

důvodů, proč se snaží podniky zvyšovat svou efektivitu. Charakteristické pro dnešní dobu 

je, že se zavedené jistoty stále mění. Stejně jako se mění předpoklady, prognózy nebo 

požadavky zákazníků. Pro každý podnik je důležité udržet si své dodavatele a odběratele, 

přestože se tlak na ceny neustále stupňuje, a naopak na druhé straně narůstá poptávka po 

lepších cenách a lepších platech. Podnik, který se chce udržet na trhu a mít šanci se dále 

prosazovat i přes zvyšující se náklady, musí hledat možnosti, které mu pomohou fungovat 

flexibilněji, rychleji a efektivněji. Mezi tyto možnosti patří například organizované 

zvyšování efektivity pomocí filosofie štíhlé výroby. Podstatné základy pro štíhlý a 

inovativní podnik jsou znázorněny na obrázku. (Dlabač, 2018) 

 

 

Obrázek 1 - Základy štíhlého podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z obrázku vyplývá, že štíhlý podnik se neskládá pouze z jedné báze, a přestože 

každá ze složek nemá významově úplně stejné postavení, nelze žádnou z nich při zavadění 

štíhlého podniku opomenout. Štíhlý podnik, přestože bude zaměřen na výrobu, se nedá 

vybudovat jako štíhlý pouze úpravou výroby, ačkoliv je to nejdůležitější složka. Pro takový 

podnik je také podstatné umět vrhnout své síly do optimalizace procesů logistiky, vývoje a 

také do administrativních procesů. Teprve po skutečném začlenění a propojení všech 

těchto součástí můžeme mluvit o štíhlém podniku.  

Zároveň je důležité zmínit, že pro mnoho podniků je základním problémem 

nepochopení základní filozofické a teoretické podstaty fungování štíhlého podniku. Proto 

je mnohokrát nesprávně označován, jako neúčinný nástroj k redukci nákladů. Je možné 

říci, že základ každého štíhlého podniku tvoří především flexibilita a rychlost. Rychlost 

však nesmí být na úkor kvality, ta musí zůstat vždy zachována. Omezení zbytečného 

plýtvání je úplně nejdůležitějším kritériem štíhlého podniku. Pro pochopení důležitosti 

tohoto pojmu bude plýtvání dále podrobněji rozepsáno. Zkráceně lze říci - poskytnout 

klientovi přesně to, co si žádá, bez zbytečného plýtvání. 

Dalším významným prvkem, který je pro štíhlé podniky důležité zavést, aby mohly 

z metod štíhlé výroby v budoucnu opravdu profitovat, je štíhlé myšlení, a to u všech 

zaměstnanců. Pro manažery zavádějící štíhlou výrobu je podstatné umět se vcítit do 

zaměstnancových myšlenek, umět se vžít do jeho návyků a pochopit jeho myšlení podle, 

kterého se chová. Jednou z častých chyb je, že podniky se snaží místo inovací, analýzy 

zákazníků a štíhlé výroby produktů, zavést raději jasné pořádky pomocí návodů, pravidel a 

standardů, které ale naopak potlačují u zaměstnanců flexibilitu, která je jedním ze 

stavebních kamenů štíhlého myšlení. Vysvětlení propojení hodnoty získané zákazníkem a 

splnění funkčnosti bez plýtvání ze strany podniku je na obrázku 2. (Košturiak, 2018) 

 

 

Obrázek 2 - Propojení hodnoty 

Zdroj: (Košturiak, 2018) 
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3.1 Štíhlá výroba 

Štíhlá výroba je souborem nástrojů a metod, pro které je úkolem z dlouhodobého 

hlediska stabilizovat a zvyšovat efektivitu výroby a produktivitu práce. Mylná představa je, 

že štíhlá výroba je vhodná pouze na výrobu, jak jsme popsali výše, ale je důležité říci, že 

výroba je nejdůležitějším článkem pro štíhlý podnik a pro štíhlé myšlení. Nástroje v rámci 

jednotlivých metod mohou být zaváděny nezávisle na sobě, ale pro maximalizaci užitku je 

nejlepší komplexní implementace. Základní myšlenka a funkčnost štíhlé výroby a jejích 

nástrojů spočívá v dlouhodobém, a především stálém zlepšování drobností, které se spojují 

a v konečném důsledku zajišťují stabilitu a efektivní rozvoj výroby. 

Štíhlá výroba má svá jasná pravidla a principy, které je potřeba dodržovat a které 

jsou základními kameny pro úpravu fungování výroby všech podniků. Při zavádění štíhlé 

výroby nejde jen o myšlenku odstranění plýtvání, ale je potřeba při úpravách také myslet 

na to, jaké důsledky to bude mít pro koncového zákazníka. Ten nesmí poznat a pocítit 

jakýkoliv rozdíl v kvalitě. Důležité je vytvořit takový tok hodnot, který od základní 

suroviny dorazí až k zákazníkovi s nejnižšími náklady, nejvyšší kvalitou, za nejrychlejší 

čas. Při štíhlé výrobě se musí neustále usilovat o dokonalost. Na níže přiloženém obrázku 

můžeme vidět předpokládané úspory a celkovou efektivitu výroby při použití nástrojů 

štíhlé výroby. (SyNext, 2018) 

 

 

Obrázek 3 - Vývoj efektivní výroby 

Zdroj: (SyNext, 2018) 
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3.2 Štíhlý podnik a jiné koncepty 

Za poslední roky se objevilo více konceptů pro zvýšení efektivity podniků. 

Nejdůležitější a nejznámější tři si představíme a poukážeme na rozdílnost oproti štíhlému 

podniku. 

 

Obrázek 4 - Rozdělení efektivity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

1. Štíhlý podnik (Lean) – snaha o splnění zákazníkových požadavků na rychlost a 

kvalitu pomocí flexibilních procesů bez plýtvání. 

2. Lean Six Sigma – snaha o jasnou formulaci zákazníkových požadavků a jejich 

splnění především pomocí redukce procesů, spojováním procesů a případným 

vynecháváním nepotřebných procesů. Tím se omezí plýtvání ve smyslu oprav a 

kontrol ve více procesech. 

3. TOC (Theory of Constraints) – teorie omezení – snaží se omezit především 

organizační prvky se zaměřením na maximalizaci zisku. Základní koncepcí TOC je, 

že každá organizace musí mít alespoň jedno omezení. Omezením je jakýkoliv 

faktor, který omezí organizaci, aby získala více toho, o co se snaží, především je to 

zisk.  (Rattner, 2006) 

Společným prvkem těchto konceptů Lean, Lean Six Sigma a TOC je především 

omezení plýtvání. Omezení plýtvání, neboli odstranění zbytečností, je základem pro 

každou metodu snažící se zvýšit efektivitu. Neméně důležitým společným znakem je také 

jasné formulování zákazníkových požadavků a jejich splnění pomocí omezení chyb a 

stabilních procesů.  (Košturiak, 2018) 

EFEKTIVITA 

ŠTÍHLÝ PODNIK TOC LEAN SIX SIGMA 
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V této kapitole jsem popsal základní informace o štíhlém podniku a o štíhlé výrobě. 

Dále jsou v této kapitole popsány další koncepty, které lze použít pro zajištění úspor ve 

výrobních podnicích. 
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4 Rešerše metod štíhlé výroby 

Tato hlavní a nejobsáhlejší část práce je věnována rešerši metod štíhlé výroby. V této 

části práce představím známé i méně známé metody a jejich případný vývoj do dnešní 

doby. Nejdůležitější bude pro každou metodu představit, v čem tkví její myšlenka a proč je 

výhodně tu určitou metodu využít. 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Metody štíhlé výroby 

Koncept 3MU 

Kaizen 

Kanban 

Just in time 

Jidoka 

Value Stream Mapping 

Metoda 5S 

Single Minute Exchange of Die 

Total Productive Maintenance 

Heijunka 

Demingův cyklus 

Obrázek 5 - Přehled metod štíhlé výroby 
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4.1 Koncept – 3MU 

První co musíme zmínit při metodách štíhlé výroby, jsou pojmy muda, mura a muri. 

Především muda neboli plýtvání je pro nás i v další části práce důležitým pojmem, ke 

kterému se vracíme. 

Koncept 3MU může být odstraněn nebo významně snížen, jestliže se firma rozhodne 

aplikovat nástroje a principy štíhlé výroby, a tak zefektivnit výrobu. Tento proces je 

zdlouhavý, potřebuje dostatek času a trpělivost.  

 

 

Obrázek 6 - Koncept 3M 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.1 MUDA – plýtvání 

Plýtvání neboli pojem muda, je jedním z nejdůležitějších pojmů štíhlého podniku. 

Pokud někdo mluví o efektivitě pomocí procesů štíhlé výroby, vždy je za tím tento pojem. 

Muda v pravém slova smyslu není přesným významem plýtvání, ale z českých slov se mu 

blíží rozhodně nejvíce. Muda můžeme brát také jako nějaký nešvar nebo nesprávnost. 

Důležitost slova tkví v tom, že pokud ve firmě dokážeme objevit muda, objevíme 

potenciální možnost zisku. ,,Důsledkem eliminace každého muda ve výrobním procesu je 

vždy snižování nákladů na výrobu. Nejvíce času a nejvíce peněz se nám ukrývá ve 

využívání času, který vyčerpáváme na aktivity jiné než ty, ze kterých získáváme hodnoty.‘‘  

(Bauer, a další, 2012, str. 26) Při dlouhodobém pozorování zjistíme, že efektivně strávený 

čas je opravdu o mnoho kratší, zatímco čas strávený neefektivně je ještě delší, než si 

myslíme. Musíme si ale uvědomit, že odstranit muda není možné nikdy dokonale, muda 

vždy v procesech byla a bude. Nejlépe to můžeme ilustrovat na reálných hodnotách. 

Například firma Toyota, která je průkopníkem dokonalého myšlení, přiznává, že pouze 5 

% celkového času ve firmě, je opravdu efektivně spotřebováno na přidávání hodnoty. 

V podstatě není na světě firma, která by se dostala pod hranici 90 % času, který je brán 

jako potencionální na přeměnu, na čas přidávající hodnotu. 

MUDA MURA MURI 
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 Muda má mnoho podob a existuje neskutečně mnoho druhů. My si představíme 

základní muda, se kterými se setkáváme ve výrobních procesech. Můžeme nalézt také 

pojmenování 7+1 druhů plýtvání nebo 8 druhů plýtvání. 

1. Čekání – na rozhodnutí, na objednávku, na materiál. 

2. Zásoby materiálu – prodlužují transportní dobu, zadržují peníze, zabírají 

výrobní a jiné plochy. 

3. Transport výrobků a materiálu – materiál od dodavatelů, výrobky k 

zákazníkům, transport po výrobní hale, ze skladu k výrobní lince. Pro transport 

platí jednoduché pravidlo: čím méně transportu, tím lépe. 

4. Zmetky – náklady navíc, na opravy, na vybavení pracovišť, kde se zmetky 

opravují, zdržení výroby při větších sériích. 

5. Chyby ve výrobě – například nesprávný výrobní postup, nesprávné zadání 

výrobních parametru nebo nesprávné nastavení toku výrobku ve výrobním 

procesu. Důsledkem je vznik zmetků, nutnost výrobky skladovat, a to jsou 

všechno zbytečné vícenáklady. 

6. Nadprodukce – neboli nadvýroba, zbytečné množství vyrobených kusů, které 

se ukládají na sklad a musíme za ně platit. 

7. Zbytečné pohyby – nevyhovující ergonomie pracoviště, například celý den 

chodící pracovník mezi dvěma stoly. Důsledkem je zbytečná únava pracovníka, 

menší výkonnost a větší riziko pracovního úrazu. 

+ energie lidí 

Toto jsou základní druhy muda, ale můžeme zmínit ještě pro představu další druhy: např. 

nevyužití zaměstnanců nebo špatná komunikace na pracovišti. 
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Obrázek 7 - TIM WOOD druhy plýtvání 

Zdroj: (inSophy, 2018) 

 

Dle těchto základních druhů muda můžeme při výrobním procesu začít hledat ztrátové 

položky a položky, na kterých je možné vytvořit potencionální zisk. Lze říci, že každá 

muda je nepřímo úměrná produktivitě. Nutností je pozorovat, co se na našem pracovišti 

děje, ať už jde o kancelář, halu nebo dílnu. Muda je všude a chce ji jen dobře analyzovat a 

vše si zaznamenat, poté se dá eliminovat. Nejdůležitější je naučit muda odhalovat všechny 

zaměstnance. V Toyotě a jejich systému TPS jsou základní pilíře jak na muda: 

 Kdokoliv – všichni zaměstnanci si jsou rovni a muda může odhalit a upozornit 

na ni kdokoliv 

 Kdykoliv – každý den narážíme na muda, každý den se musíme dívat kolem 

sebe a situaci analyzovat 

 Kdekoliv – v kterékoliv části společnosti, v kterémkoliv procesu 

Manažeři zaměřující se na odhalování muda tráví až 40 % pracovní doby pozorováním 

probíhajících procesů a teprve až po nějaké době jsou schopni pochopit celý proces 

dokonale a najít v něm možnosti šetření. 

Postup odhalování muda většinou probíhá tak, že manažer, který má na starosti tuto 

problematiku, jde na gemba. Gemba je místo, kde se vytváří hodnota typická pro určitou 

společnost. Například ve výrobním podniku se jako gemba označuje dílna. Poté manažer 

pozoruje proces a zároveň komunikuje se zaměstnanci. Tímto postupem odhaluje 
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problémy a nedokonalosti. Po odhalení muda dochází ke snaze o jejich odstranění.  (Bauer, 

a další, 2012) 

4.1.2 MURA – nerovnoměrnost 

Mura je dalším druhem plýtvání ve výrobě prostřednictvím nerovnoměrnosti. 

Můžeme říct, že mura je tzv. pohonem mudy. Pokud firma podporuje nerovnoměrnost 

zadaných činností, například vytvářením nepotřebných zásob a s tím spojené využití 

materiálu navíc, který se nevyužije – brání pohybu zaměstnanců. Problémem tedy může 

být i nerovnoměrná nadvýroba, která velmi zatěžuje lidský kapitál fyzicky, a poté mohou 

zaměstnanci trpět zdravotními problémy. 

4.1.3 MURI – přetěžování 

Muri je taktéž druhem plýtvání, který se ve výrobě vyznačuje přetěžováním. Jak už 

může být jasné, muri vychází z mura. Dalo by se říci, že muri představuje přetěžování 

lidského kapitálu psychicky. Pokud chce firma odstranit muri, musí se nejdříve zaměřit na 

odstranění mura, které zvýrazní muri a je možné se na něj zaměřit. 

 

 

Obrázek 8 - Koncept 3MU 

Zdroj: (Volko, 2018) 

4.2 Kaizen 

Na úvod je dobré říci, co slovo kaizen znamená. Jde o složení dvou japonských slov, 

kde ‚kai‘ = změna a ‚zen‘ = dobrá, což lze ve volném překladu přeložit jako ‚změna 
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k lepšímu‘. A jak již napovídá tento překlad, jde o metodu, pro kterou je nejdůležitější 

snaha o aplikaci opatření pro neustálé zlepšování. 

 

 

Obrázek 9 - What is Kaizen? 

Zdroj: (KANBANCHI, 2018) 

 

 Kaizen metoda je jednou z nejznámějších metod štíhlé výroby a je založená na 

zdravém rozumu, citu pro detail a postupném zlepšování v každém okamžiku. Kaizen lze 

aplikovat na všechny činnosti ve společnosti, na všechny procesy, ale lze ho i použít na 

zaměstnance. Kaizen je používán především v Japonsku a platí i pro procesy mimo 

samotnou společnost, a to ať jde o nákup nebo logistiku.  (KANBANCHI, 2018) 

4.2.1 Historie kaizenu 

Historie kaizenu začíná ihned po druhé světové válce, v období, kdy Toyota 

prochází významnými změnami. Na vzniku kaizenu mají kromě japonských inženýrů 

samozřejmě nezanedbatelný podíl i američtí konzultanti, kteří v té době pomáhali 

v Japonsku s nastartováním průmyslu. Vznik kaizenu je spojený s kruhem kvality, který 

byl založen v Toyotě. Jednalo se v podstatě o skupinu zaměstnanců, kteří pracovali na 

stejné nebo podobné práci. V těchto skupinách se zaměstnanci snažili hledat a odhalovat 

problémy, které by potencionálně mohly mít za následek plýtvání. Tyto problémy ve 

výrobě nebo v procesech výroby se snažili neustále vylepšovat. Tyto skupiny přetrvávají 

dodnes v podobě tzv. kaizen týmů. Za zakladatele pojmu kaizen je považován Masaaki 

Imai, který poprvé tento pojem použil ve svých dílech v roce 1985. (KANBANCHI, 2018) 

4.2.2 Princip kaizenu 

Pro tuto metodu je typické úsilí o stálé vylepšování v podniku, které není ale 

uskutečňováno jednorázovými skoky, ale spočívá v neustálém zdokonalování i malých 
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detailů v postupných krocích. Pro kaizen se využívá spojení také se slovem gemba. Gemba 

kaizen označuje místo, kde probíhá daný proces nebo aktivita, kterou je v plánu 

vylepšovat. Pro názornost gemba ve výrobním podniku označuje dílnu, zatímco např. 

v nemocnici je jako gemba označována ordinace. V dnešní době je pořád v mnoha 

podnicích zavedena myšlenka, že vysoce postavení pracovníci sedí ve svých kancelářích a 

tam analyzují data z tabulek a grafů. Kaizen je ale odlišný. V kaizenu jde především o 

souhru manažerů s dělníky ve snaze prosazovat základní myšlenky toho systému. O 

zlepšování, kam spadá například plnění termínů, neustálá produktivita a myšlenka, že se 

pořád vše dá zlepšovat. 

 

 

Obrázek 10 - Přístup kaizenu 

Zdroj: (Materiály Productive system, 2012) 

 

 Kaizen je perfektně organizovaný systém, který se používá dnes po celém světě a 

má několik zásadních principů: 

 Všechna zlepšení stojí za pozornost i ty nejméně významná. 

 Na kaizenu se podílejí všichni, i dělníci na dílně jsou součástí systému a mohou ho 

pomáhat vylepšovat a zdokonalovat. 

 Každé vypozorované zlepšení se pečlivě zanalyzuje a poté se zavádí. 

 Pro kaizen je zásadní dobrý manažer, který bude vůdcem v pravém slova smyslu a 

půjde zaměstnancům příkladem, nebude se bát tým pochválit za dobře odvedenou 

práci. 

 Neméně důležitou součástí je podpora od vedení, případně majitelů firmy, kteří 

musí chápat, že kaizen je dlouhodobá filosofie, která nepřináší okamžité zisky. 
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 Pro úspěch kaizenu je důležité mít pracovníky, kteří se chtějí novým věcem učit a 

zároveň je musí umět vedení odměnit, případně nechat participovat na úspěch. 

 Podporovat a zabývat se každým návrhem na zlepšení a rychle jej analyzovat. 

(Materiály Productive system, 2012) 

Kaizen je rozhodně jednou z metod, která je prověřená a pokud je správně zavedena a 

správně uplatňována, může přinést v dlouhodobém horizontu velké zisky. 

4.3 Kanban 

Kanban, neboli výroba tahem, někdy také systém tahu. Kanban je základním prvkem 

štíhlé výroby. Pro začátek si opět uvedeme, co slovo znamená v japonštině. Slovo ‚Kan‘ = 

karta a ‚Ban‘ = signál. Když tedy zkusíme jednoduše říci, co znamená kanban, je to 

systém, který nám řídí tok práce a materiálu ve výrobě podle toho, co si přeje zákazník. 

Takový systém se snaží zpracovávat materiál pouze dle objednávek zákazníků a podle 

materiálu, který je právě dostupný. Kanban se zaměřuje především na snížení základny 

surovinových zásob. Tato metoda není použitelná pro všechny prvky podniku, ale může 

být velmi užitečná pro položky, které se používají opakovaně.  (Kaizen Institute, 2018) 

4.3.1 Historie kanbanu 

Začátky kanbanu spadají také do úplných počátků štíhlé výroby stejně jako metoda 

kaizen. V Toyotě se v 50. letech 20. století snažili pořád posouvat dál a vymýšlet nové 

úsporné systémy, až se jim podařilo narazit na neobvyklý zdroj, díky kterému se podařilo 

opět vymyslet další způsob úspory. V amerických supermarketových řetězcích si všimli, že 

princip jejich fungování je nezávislý na dodavatelích, že se řídí podle odbytu a podle 

zákazníků. Viděli, že funguje systém, kdy obchodníci objednávají zboží pouze, když je o 

něj velký zájem a dochází k jeho vyprodávání. A inženýři společnosti Toyota se této 

myšlenky chytli a dokázali ji přetavit ve funkční systém, kdy zásoby odpovídaly poptávce. 

Základem, proč se jim podařilo udělat úspěšný systém, byla změna komunikace, a to jak ve 

vnitrofiremní sféře, tak i mezi podnikem a dodavateli. V podniku se dařilo úspěšně 

komunikovat o tom, co je potřeba právě udělat, případně, kdy je potřeba, co udělat. To 

napomáhalo snižování prostojů pracovníků a snižování zásob čekajících ve skladech. 

Pomocí propracované komunikace mezi podnikem, dodavateli a zákazníkem se podařilo 
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vytvořit úspěšný systém dodávek materiálu bez zbytečného plýtvání a skladování.  

(LeanKit, 2018) 

4.3.2 Princip kanbanu 

Pro správné pochopení kanbanu jako sytému tahu bude dobré začít opačně a vysvětlit 

nejprve známější systém tlaku. Systém tlaku je známý především z dřívějších dob 

z plánovaného hospodářství. Podniky produkují podle přesně daného plánu a odbyt 

výrobků je zaručený díky celkovému nedostatku zboží. Princip tlaku tedy spočívá v tom, 

že na trhu je nedostatek produktů a podnik nemusí zajímat, jestli o jeho výrobky zájem 

bude nebo ne, protože veškeré vyrobené zboží dotlačí k zákazníkovi, který nemá na výběr. 

V dnešním světě tržního hospodářství můžeme říci, že tento princip je ještě pořád úspěšný, 

například v módním průmyslu díky prestiži značek. 

 Tímto jsme si vysvětlili už v dnešní době z větší části přežitý systém tlaku a nyní 

můžeme přejít na vysvětlení systému tahu. Systém tahu je pro tržní hospodářství mnohem 

důležitější, a to z důvodu velkého přebytku zboží, z kterého si zákazník vybírá. Systém 

tahu se mnohem více orientuje na zákazníka a cílí na jeho potřeby. Princip kanbanu tedy 

lze shrnout jako sytém, při kterém je zásadní souhra výrobce a dodavatele. Základním 

stavebním kamenem je nákup a dodávka pouze takového množství materiálu a zboží ze 

strany dodavatele, které je právě potřeba. Snaha systému kanban je, aby dodávky přesně 

daného množství docházely v přesně daný čas a výrobní podnik mohl pracovat bez 

zbytečných zásob. Princip kanbanu je založen na tom, že na pracovišti je přesně definován 

okruh pracovních míst, která materiál odebírají, zpracovávají nebo dodávají. Na obrázku je 

ukázán zjednodušený princip kanbanu.  (Šimon, a další, 2014) 
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Obrázek 11 - Princip KANBAN 

Zdroj: (Šimon, a další, 2014) 

 

 Princip kanbanu si ukažme na příkladu z obchodu. 

1. Zákazník si vybere zboží a vezme si ho 

2. U pokladen odeberou kanbanovou kartu a vloží ji do úschovny 

3. Karty za celý den se vezmou a pošlou do skladu 

4. Poté se při každém odebrání zboží ze skladu a odnesení na prodejnu připojí ke 

každému konkrétnímu výrobku karta 

5. Zboží je dáno do regálu i s kartou 

6. Zboží je opět připraveno k prodeji, koloběh se uzavřel 

 

 

Obrázek 12 - Příklad kanban karty ve společnosti Narex 

Zdroj: (Tuček, 2004) 
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Kanban je rozhodně velmi zajímavou metodou, pro kterou je ale zapotřebí dodržet 

několik zásadních pravidel, aby mohla být jeho aplikace úspěšná. Nejdůležitější je jasné 

rozčlenění pracovišť, kde se na každém pracovišti musí vykonávat určitý souhrn aktivit, 

které jsou dané a musí být jasné propojení mezi dodavateli a podnikem. Dalším 

významným bodem je, že všechny aktivity jsou vykonávány na vysoké úrovni a kvalita 

zpracování výrobků je na takové úrovni, na kterou je zákazník zvyklý. Poslední a neméně 

důležitou součástí je velká a spolehlivá síť dodavatelů, kteří dodávají přesně to, co je 

v určitý čas potřeba a dodávají zboží přesně na čas, na který je sjednán.  (Šimon, a další, 

2014) 

4.4 Just in time 

Just in time neboli JIT je postup, který má za cíl zefektivnění firmy a snížení jejích 

nákladů, hlavním problémem tohoto postupu je dosáhnutí správné funkčnosti metody.  

4.4.1 Historie JIT 

S nápadem postupu JIT přišel již zmíněný Kiichiro Toyoda v momentě, kdy propásl 

svůj vlakový spoj. Dospěl k myšlence, ze které se zrodil tento postup – pokud materiál 

nedorazí na určené místo včas, vznikají nevhodné přestávky a prostoje ve výrobě a to 

zabraňuje efektivitě firmy. Naopak pokud materiál dorazí do firmy dříve, vznikají 

problémy s ukládáním a ztrátou prostoru pro výkon práce. Ke zdokonalení postupu JIT 

využil zaměstnanec Toyoty Taiichi Ohno systém tahu – KANBAN. Vrcholu postup JIT 

dosáhl až v roce 1990, který je pro něj zlomový a od tohoto roku je hojně využíván.  

(Roser, 2016) 

4.4.2 Princip JIT 

JIT představuje materiál ve správný čas na správném místě – spojuje se s nákupem, 

prodejem, dodávkou i zpracováním. Princip postupu se zaměřuje na eliminaci zbytečných 

zásob. V dnešním světě je prakticky nereálné dopravit materiál v moment, kdy je potřebný, 

a proto je velmi těžké definovat firmu na principu JIT. Ve velkém množství se dnes firmy 

za JIT pouze považují. Principem je snížení zásob ve firmě, které mají vliv na náklady 

firmy  malé zásoby = malé náklady.  Hlavními výhodami je umožnění rychlejší reakce 

na změny, které reagují na zakázku přímo a dále je více místa ve výrobě, které umožňuje 
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zmenšení pracovní plochy a zaměstnanci tak nenachodí zbytečně několik kilometrů navíc, 

sníží to jejich únavu a zvýší efektivitu. Důležité je, že JIT je metoda založená na 

dlouhodobém dodržování jejích zásad a v dnešní době není jednoduché všechny tyto výše 

popsané zásady dodržet dokonale. Na obrázku máme zobrazeny problémy s přebývajícími 

zásobami.  (Roser, 2016)  

 

 

Obrázek 13 - Zásoby v procesu JIT 

Zdroj: (Roser, 2016) 

4.5 Jidoka 

Systém založený na kontrole kvality výrobního procesu v čase, který zkoumá veškeré 

abnormální jevy výrobků. Využívá se k odhalování a eliminaci nekvalitních výrobků. 

Metoda zaměřující se na dosažení nejvyšší možné kvality produkce a výrobků. 

4.5.1 Princip Jidoka 

Tato metoda se řadí mezi nejstarší metody. Začátky této metody se datují od roku 

1902, kdy Sakichi Toyoda vynalezl systém, který přeruší výrobu při zjištění nekvality 

vlákna. Princip metody spočívá v automatizaci výroby s lidským zásahem. Kvalita výroby 

je kontrolována a každý pracovník nese odpovědnost za provedení správné kontroly, která 

vede ke kvalitním výsledkům. Pracovník může zastavit výrobu za předpokladu zjištění 

závady, abnormality či chybě výroby, tato chyba musí být okamžitě řešena – v tom spočívá 

efektivní odhalování a eliminace nekvalitní produkce.  (CIE, 2018)  

Princip postupu Jidoky lze definovat do čtyř jednoduchých posloupností: 

1. Odhalení abnormalit 

2. Zastavení výroby 

3. Opravení abnormalit 
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4. Odhalení příčiny abnormalit a zajištění protiopatření 

Metoda Jidoka se zabývá kontrolou kvality výroby v procesu, nikoli kontrolou kvality na 

konci výroby.  (Early, 2018) Zajímavým poznatkem je, že první dva kroky (1. a 2.) jsou 

v procesu automatizovány a další dva kroky (3. a 4.) vyžadují zásah lidské činnosti, která 

analyzuje vzniklý problém ve výrobě. Zaměstnanci si musí uvědomit, že i zastavení 

výrobního procesu vytváří finanční ztráty podniku. Nutno podotknout, že tyto ztráty 

nedosahují takové velikosti, která by vznikla při pokračování výroby bez zastavení.  (CIE, 

2018) 

4.5.2 Prostředky automatizace Jidoky 

Firma musí zvyšovat autonomnost pracoviště, to znamená, že pracoviště musí být 

vybaveno příslušným zařízením. Tyto zařízení však neeliminují chyby, pouze je odhalí.  

 Poka – Yoke: (,,mistake – proofing‘‘) Zařízení, které je schopno zachytit či 

předpovědět výskyt abnormalit výroby. (CIE, 2018) Původně známý jako Baka – 

Yoke (,,fool – proofing‘‘), formován jako dílčí součást TPS (Toyota product 

system) panem Shiego Shingo. (Managment mania, 2016) 

 Andon: představuje zařízení, které informuje o výskytu abnormálních jevů 

v procesu působící pomocí zrakových a sluchových smyslů člověka. Formy andonu 

jsou například semafory, zvukové signály či kontrolní desky.  (Materiály 

Productive system, 2012) 

 

 

Obrázek 14 - Ukázka procesu Jidoky 

Zdroj: (Materiály Productive system, 2012) 
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4.6 Value Stream Mapping 

Metodu Value Stream Mapping (VSM) lze přeložit jako mapování toku hodnot. 

Hodnotu v našem případě můžeme popsat jako něco, za co je zákazník ochoten zaplatit. 

Metoda spočívá v popisu a navazující analýze určitého procesu. Díky této metodě jsme 

schopni analyzovat problémová místa nebo případné ztráty a abnormality v procesu. Na 

základě získaných informací jsme schopni připravit a navrhnout díky této metodě budoucí 

stav procesu tak, aby již neměl úzká místa. Metodu VSM většinou využíváme tak, že 

vybereme typického zástupce, typický výrobek pro proces, který chceme zmapovat a 

komplexně sledujeme jeho pohyb po celou dobu výroby. Při sledování pohybu výrobku 

vytváříme mapy pomocí většinou standardizovaných piktogramů, případně piktogramů 

typických pro naši společnost. Pomocí zakreslené mapy dokážeme lépe pochopit celý 

proces a pomůže nám v odhalování problémových míst a v odhalování plýtvání. Naším 

cílem v této metodě je pomocí těchto map navrhnout takový proces, který bude odpovídat 

ideálnímu hodnotovému toku a bude možné tento návrh zrealizovat. 

 Tuto metodu je ideální využívat pro analýzu procesů, když chceme zjistit jejich 

současný stav nebo pro návrh nového procesu případně nového výrobku a s tím spojené 

navržení výroby a výrobních procesů. 

4.6.1 Princip metody a postup mapování 

Přestože někomu může popis připadat zastaralý, je opravdu léty prověřený a je 

používán dodnes jako nejrychlejší a nejefektivnější. K nakreslení mapy pomocí metody 

VSM potřebujeme jen tužku a papír, případně můžeme ještě použít stopky a fotoaparát. Při 

mapování je důležité pokusit se mapu sestrojit, v co nejkratším čase tak, aby nebyla 

ovlivňována různými změnami v průběhu procesu. Samozřejmě záleží na tom, jak dlouhý 

proces mapujeme, ale snaha o co nejkratší zmapování by měla být vždy. Při postupu je 

důležité vybrat si správný výrobek, co nejtypičtější pro proces, který mapujeme. Když 

máme vybraný výrobek, můžeme začít zakreslovat reálný stav. Většinou víme, že nám 

zákazník dá zakázku na určitý počet kusů a my musíme nejprve navrhnout, kolik kusů 

musíme vyrábět za určitý čas, abychom dokázali splnit požadavky zákazníka. Další 

nezbytnou součástí je vypočítat, kolik máme pracovníků a kolik času budou na výrobek 

potřebovat. Tím získáme údaj, který nám řekne, kolik času máme na jednotlivé výrobky a 

za jakou dobu musíme být schopni výrobek vyexpedovat tak, abychom splnili to, co po nás 



 

 35 

zákazník požaduje. Poté tvoříme mapu, do které zahrnujeme všechny údaje, které nám 

mohou pomoci. Začínáme vždy u požadavku zákazníka a poté jdeme celým procesem až 

k dodavateli polotovaru nebo potřebného materiálu. Při zakreslování sledujeme mnoho 

údajů, například čas potřebný na každý cyklus výroby, stavy zásob materiálu, možnosti a 

využití strojů nebo například časy na výměny nástrojů. Tato data jsou velmi specifická a 

určují se přesně podle sledovaného procesu. V tabulce je naznačen návrh, jak vypadá 

požadavek od zákazníka na počet kusů a jsou v ní vypočteny důležité parametry, z kterých 

je společnost schopna zákazníkovi říci dobu dodání. 

 

Zákazník 

Měsíční požadavek 1200 ks 

Denní požadavek 60 ks 

Počet dní v měsíci 20 dní 

Disponibilita/den 1350 min 

Takt zákazníka 22,5 min 

Takt montáže 15 min 

Doba dodání 3 dny 

 

Tabulka 1 – Schéma zákazníka 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.7 Metoda 5S 

Tato metoda je velmi vyspělá a tvoří základní stavební jednotku při zefektivnění 

výroby firmy – zavedení štíhlého podniku. V dnešní době je tato metoda jednou 

z nejvyužívanějších metod. Metoda 5S je podmínkou pro zlepšení. Jak už můžeme tušit 

z názvu, metoda se skládá z 5 kroků. Pochází jako většina dalších metod také z Japonska. 

Názvy jednotlivých kroků jsou převzaty a kromě českého překladu jsou uvedeny 

v japonštině tak, jak jsou známy ve světě. U nás se také můžete setkat s metodou 5U, která 

ale neznamená žádnou novou metodu, jde pouze o jiný překlad kroků této metody. V této 

práci se budeme držet u překladu kroků počátečního písmena „s“. Zavedení metody 5S má 
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mnoho výhod. Při zavedení metody 5S se plýtvání zásadně redukuje a ušetří se. Na 

pracovišti se odhalí zbytečné zásoby a pohyby. Pomocí této metody se také zlepší 

materiálový tok, když jsou používány standardy práce nebo se díky čistému a přesně 

zařízenému pracovišti zlepší pracovní prostředí a tím i kvalita a bezpečnost práce. (Burieta, 

2012) 

Nyní si popíšeme základní kroky této metody. Výhodou těchtot kroků je, že je lze použít 

nejen ve výrobním procesu, ale například také v administrativě. 

 

 

Obrázek 15 - Kroky 5S 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

1. Seiri – separovat: na pracovišti se vyskytují pouze předměty a množství 

materiálu, které jsou pro vykonání činnosti potřebné. Pokud dojde k nahromadění 

materiálu, dochází k plýtvání – velký prostor mezi jednotlivými činnostmi. Pro 

tento krok je využívána tzv. Kartičková metoda, která představuje soupis 

předmětů na daném pracovišti a základních informací o těchto předmětech.  

2. Seiton – systematizovat: cílem tohoto kroku je zajistit vhodné místo pro 

jednotlivé položky, které se vyskytují na pracovišti. Tento krok se velmi 

podceňuje, a to vede ke zdlouhavému hledání položek. Existují spisy, které 

zaznamenávají uložení jednotlivých položek, které umožňují zrychlené nalezení 

položek. Shrnutím lze říci, že úkolem tohoto kroku je pro všechny položky na 

pracovišti najít jejich jednoznačné umístění např. do označeného regálu. Když je 

každá položka umístěna tak, aby ji každý snadno našel a mohl ji okamžitě použít, 

ušetří se mnoho času. Důležité je, aby zaměstnanci po použití vše vraceli na své 

místo. Na obrázku je ukázka označeného regálu se zbožím, ve kterém je zároveň 

vyznačena výše maximální a minimální velikosti zásob. 
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Obrázek 16 - Označená police s vyznačením úrovně zásob 

Zdroj: (Bejčková, 2016) 

 

3. Seisö – stále čistit: místo výkonu práce musí být neustále udržováno čisté. 

Čistota pracoviště zajišťuje především bezpečnost pracovníků a chrání před 

zbytečnými úrazy. Čistění probíhá pracovníky, kde každý z nich dostane úsek, 

který vyčistí. Součástí tohoto kroku je vyfotografování místa, aby bylo možné 

porovnat, jak vypadalo pracoviště před a po aplikování metody 5S. Proces čištění 

trvá několik hodin až celou směnu. Důležité je zjistit příčinu znečištění a dále ji 

eliminovat, není možné eliminovat všechny příčiny. 

4. Seiketsu – standardizovat: je důležité, aby často prováděné činnosti byly 

prováděny stále stejným způsobem, ve stejném sledu, ve stejném časovém 

horizontu a se stejným výsledkem. Každý zaměstnanec má přehled o tom, co a 

jak má dělat.  

5. Shitsuke – sebedisciplinovanost: zajištění zlepšeného stavu tak, aby se nevrátil 

do toho původního. Kontrola je v dnešní době nutná, nejlepší kontrolu 

představují zaměstnanci, kteří se kontrolují mezi sebou – navzájem. Nekontrolují 

se pouze níže postavení zaměstnanci, ale musí se kontrolovat i jejich nadřízení. 

Pro tento krok je vytvořena tzv. Karta kontroly, která umožňuje záznam 

jednotlivých pracovníků o provedení dané činnosti. 
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Obrázek 17 - Před a po 5S 

Zdroj: (5SToday.com, 2018) 

4.7.1 Metoda 7S 

Tato metoda vychází z předešlé metody 5S, a je doplněna o další dva kroky, které 

se v průběhu let vyvinuly, jako další vylepšení této metody. 

6. Bezpečnost: místo výkonu práce musí být naprosto bezpečné. Představuje 

bezpečnost práce ve spojení s bezpečným místem. Musí být dodržovány zásady, 

které zajišťují bezpečnost. 

- Používání předepsaných ochranných pomůcek 

- Vhodná dostupnost záchranných prostředků 

- dodržení zásad pracovníků při krizových situacích 

- Vytvoření vizualizace pracoviště 

7. Ekologie a životní prostředí: krok se zaměřuje především na odpad 

hospodářství, ochranu ovzduší, vody a přírody. Zajištění nejmenší míry 

znečišťování životního prostředí. (Burieta, 2012) 

V dnešní době se systém 5S pořád velmi rozvíjí a máme již i zmínky o systému 9S. 

Můžeme si být jisti, že během nejbližších let bude metoda 5S a 7S přežitá a firmy se budou 

snažit pracovat dle nových principů. 

Závěrem k této metodě lze říci, že by metoda měla být vždy jednou z prvních při počátcích 

dalšího zlepšování. U této metody je velmi důležitá součinnost všech zaměstnanců, je na 

tom závislá její úspěšná implementace. Je velmi důležité, aby každý zaměstnanec přesně 

věděl, jaký účel má metoda 5S a jak on sám může k úspěšnému nasazení této metody 

přispět. Pomocí metody 5S, pokud je správně implementována, jsou firmy schopny 



 

 39 

dosáhnout skvělých výsledků, například dokáží snížit stav zásob až o 80 %, zkrátit dobu 

montáže až o 30 %, zlepšit kvalitu vyráběných součástí o 20 % nebo zmenšit pracovní 

prostor až o 40 %. (Bejčková, 2016) 

4.8 Single Minute Exchange od Die 

Single Minute Exchange of Die zkráceně SMED, v překladu znamená jednoduchá 

nebo minutová výměna nástrojů. Systematický postup minimalizující prostoje při výrobě 

více výrobků na jednom stroji.  

4.8.1 Historie SMED 

Tuto metodu představil průmyslový inženýr Shingeo Shingo z Japonska, z počátku 

50. let 20. století v automobilovém závodu podniku Mazda. Shingeo Shingo řešil problém 

úzkých míst ve výrobě, která nevytvářela přidanou hodnotu. Tato metoda byla dále 

rozvíjena v dalších společnostech, jako je Mitsubishi a Toyota.  (Ondra, 2017) 

4.8.2 Princip SMED 

SMED je součástí nepřetržitého toku materiálu, eliminuje plýtvání a vytváří souběh 

jednotlivých činností na pracovištích. (CIE, 2018) Hlavním cílem metody je snížení času 

na co nejnižší možný. Nejnižším možným časem se rozumí čas pod 10 minut, kdy vznikne 

jednociferný čas. Zřetelné snížení času se týká i takových výrobních procesů, které trvají 

několik hodin.  Snížení času představuje zlepšení flexibility výroby podniku. Při první 

aktualizaci času se v dnešní době trvání procesů zkrátí až o  30 % původního času. 

Zkrácení doby procesu umožňuje efektivně využít zbylý čas například ke zvýšení 

výrobních kapacit.  (Ondra, 2017) 
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Obrázek 18 - Výhody implementace SMED 

Zdroj: (Ondra, 2017) 

4.9 Total productive Maintenance 

Total Productive Maintenance neboli zkráceně TPM se překládá do českého jazyka 

jako komplexní produktivní údržba – slouží k efektivnosti provozu a udržení funkčnosti 

provozních zařízení.  

4.9.1 Historie TPM 

Stejně jako téměř všechny metody štíhlé výroby i tato pochází z Japonska, vznikla 

mezi 50. až 70. léty 20. století. Vzniká v závislosti na již zmíněnou metodu JIT, která 

vyžaduje spolehlivost výroby, aby bylo zabráněno prostojům a přerušování výroby.  

4.9.2 Princip TPM 

Hlavním principem TPM je nepřetržitý tok zlepšování, prevence údržby strojů a 

zařízení. Důležitou jednotkou jsou zaměstnanci tvořící firemní kulturu, která má na starosti 

kontrolu, údržbu i návratnost. Především zaměstnanci, kteří mají na starosti jednotlivé 

stroje, jsou pro TPM klíčoví, jelikož mají nejlepší znalosti, praxi a zkušenost s daným 

strojem.  (Managment mania, 2018) Týmy zaměstnanců jsou vytvořeny tak, aby zajistily 

zlepšení strojů nejlevnějším a nejjednodušším způsobem.  TPM se skládá z 6 částí: 
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1. Samostatná údržba – hlavní cíl TPM 

2. Plánovaná údržba – zaměření na kontrolu, prohlídku, obnovu a zvýšení starosti 

o stroje, ke které je využito profesionálních údržbářů 

3. Hladká přejímka – vysoká provozuschopnost 

4. Trénink – zlepšení schopností všech zaměstnanců 

5. Zvyšování využití strojů – kombinace používání více metod štíhlé výroby jako 

například SMED a Poka Yoke 

6. Technické zlepšování strojů – moment, kdy zlepšení stojů dosahuje vyšších 

nákladů (Ježek, 2006) 

4.10 Heijunka 

Metoda, která spočívá v přetypování zavedené výroby za účelem jejího zefektivnění. 

Heijunka pochází z Japonska a představuje anglický význam ,,leveling‘‘ v českém jazyce 

tzv. vyrovnání. Metoda je opět vyvinutá ve firmě Toyota a jejími prvky je předvídatelnost, 

flexibilita a stabilita. (Friddle, 2018) 

 

 

Obrázek 19 - Heijunka 

Zdroj: (Friddle, 2018) 

 

 Pokud se podaří správná implementace, napomáhá firmám úspěšně vyřídit poptávku 

a zároveň snížit množství zmetků při výrobě. Můžeme říct, že heijunka je princip 

vyrovnání typů a množství výroby za určitý čas. Umožňuje tak efektivní plnění požadavků 

zákazníka a zároveň vede k minimálním zásobám, nákladům a pracovní síle. Metoda 

spočívá v toku materiálu tak, že každý den je vyrobený stejný počet výrobků v závislosti 

na objednávce, výroba je tedy rovnoměrně rozvrhnuta. Výhodami této metody jsou: 

(Friddle, 2018) 
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- Flexibilita výroby 

- Snížení rizika odbytu 

- Balance pracovních sil 

- Rovnoměrnost požadavků 

 

 

Obrázek 20 - PŘED a PO využití Heijunka 

Zdroj: (Materiály Productive system, 2012) 

4.11 Demingův cyklus 

Další metoda štíhlé výroby známá jako Demingův cyklus, v anglické zkratce PDCA. 

Zkratka představuje vždy první písmeno hlavní části metody. V anglickém jazyce jde o 

slova plan, do, check a act. Tato metoda řeší problémy zlepšování kvality výroby. Metoda 

se skládá ze čtyř částí: 

- P – plan – plánování: tato část zahrnuje veškerou přípravu problému, 

zahrnuje tedy navržení změn, jaký bude postup implementace změn atd. 

- D – do – realizace: představuje vykonávání všech plánů z první části 

- C – check – kontrola: analyzuje a kontroluje data, získaná realizací plánů 

- A – act – provedení: závisí na výsledcích kontroly, buď je zavedeno nové 

řešení, když všechny kontroly potvrdí, že plán byl dobrý nebo zjistíme, že 

v procesu je nějaká chyba a vracíme se do fáze plánování (Materiály 

Productive system, 2012) 
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Obrázek 21 - PDCA 

Zdroj: (Enprag, 2017) 

 

V této části práce jsem provedl rešerši v dnešní době běžně používaných metod štíhlé 

výroby. Rešerše je obsáhle zpracována a ke každé z uvedených metod poskytuje základní 

informace a princip metody. Z této části plynule navazuji na poslední kapitolu, zabývající 

se obecným postupem implementace metod do podniku. 
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5 Postup implementace metody ve výrobním podniku 

V této části se zabývám postupem implementace štíhlé výroby do imaginárního 

výrobního podniku. Popisuji, jak musí kterýkoliv výrobní podnik postupovat a jaké musí 

splnit náležitosti, když přemýšlí o zavádění štíhlé výroby. Navrhuji obecný postup 

implementace a popisuji, jak lze zasadit do podniku konkrétní metody.  

5.1 Obecný postup implementace 

V této kapitole navrhuji obecný postup implementace. Postup jsem rozdělil do sedmi po 

sobě jdoucích kroků. Nejprve musíme zavést přípravnou fázi, která je pro nás velmi 

důležitá z pohledu výběru procesu, který budeme zeštíhlovat. Poté se zabývám návrhem 

diagnostické, strategické, stabilní a akční fáze. Akční fáze je nejdůležitější z celého 

procesu a rozhoduje o úspěchu a neúspěchu implementace. Poté probíhá vyhodnocení a 

případně návrh nového cyklu. 

 

1. Přípravná fáze 

Jako při každé změně a zavedení čehokoliv nového, je zapotřebí nejprve projít první 

přípravnou fází. Když se rozhodneme pro implementaci štíhlé výroby, nejprve vybereme 

jednu část podniku, kde s implementací začneme. Možností je samozřejmě také začít 

s kompletní implementací do celého podniku najednou, ale musíme si uvědomit, že 

zavedení štíhlé výroby je především o zaměstnancích a je to dlouhodobý proces. Proto lze 

říci, že zavedení štíhlé výroby najednou i přes velmi dobře zpracovaný plán by nejspíše 

nebylo moc úspěšné. Proto se většinou vybere jeden proces, jedno pracoviště nebo jeden 

výrobek ve společnosti, na kterém se začne štíhlá výroba postupně zavádět. V přípravné 

fázi je důležité sestavit tým lidí, kteří se budou o zavedení štíhlé výroby starat a budou za 

její správný chod zodpovědní. Tento tým se většinou sestaví ze zaměstnanců společnosti a 

je doplněn odborníky na štíhlou výrobu. Další neméně důležitou součástí při prvotním 

seznámení se štíhlou výrobou je komunikace. Jak je napsáno výše, štíhlá výroba je 

především o zaměstnancích a o jejich myšlení. Toto myšlení je potřeba rozvíjet a je 

důležité se všemi pracovníky komunikovat, aby věděli, co mají a nemají dělat a jaký přínos 

má myšlenka štíhlé výroby. V posledním kroku přípravy je správné zřídit ve firmě 

kontrolní orgán. Kromě běžných nadřízených je dobré zřídit skupinu lidí, kteří budou 
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kontrolovat a dohlížet na zavádění štíhlé výroby a budou dostávat pravidelné informace o 

funkčnosti a případných problémech a změnách v procesech. 

 

2. Diagnostická fáze 

V této části dochází k analýze stávajícího stavu ve společnosti, případně analýze 

stávajícího procesu, který chceme zeštíhlovat. V této fázi popíšeme hodnotový tok 

sledovaného výrobku. Tento hodnotový tok zanalyzujeme a zapíšeme nejčastěji mapou a 

rozdělíme na procesy, které mají přidanou hodnotu a procesy, které ji nemají. 

 

3. Strategická fáze 

V této části definujeme novou mapu a uděláme nový návrh z předchozí analýzy. 

Z původního hodnotového toku a z rozdělení procesů se pokusíme vytvořit mapu novou 

s ideálním stavem, který eliminuje procesy nepřinášející přidanou hodnotu pro společnost 

ani pro zákazníky. Těmito procesy mohou být například nepřiměřené množství výrobků a 

s tím spojené větší skladovací prostory nebo například špatná ergonomie pracoviště a velké 

množství nachozených kroků navíc. V této fázi je hlavním úkolem procesy sjednotit do 

jednoho hodnotového toku a tento tok nadefinovat, například pomocí mapy, jako stav 

budoucí. Vyznačíme stavy, které prošly úpravou pomocí metod štíhlé výroby. 

 

4. Fáze stability 

V této části procesu máme již jasně zmapovanou společnost a máme nastavené nové 

cíle a požadavky a je potřeba je přenést do praxe za pomoci všech zaměstnanců. Nejlepší je 

zavedení pravidel v písemné formě a požadovat po zaměstnancích dodržování těchto 

pravidel. Tímto opatřením zvýšíme morálku zaměstnanců a zároveň zaměstnanci mají 

jasná pravidla, která vědí, že musí dodržovat. Dalším nedílnou součástí této fáze je systém 

sledování a měření dosahování kvalitativních a časových parametrů nově nastaveného 

procesu. Nový tok a nově upravený proces se pravidelně sleduje a zapisují se jeho 

výsledky. Samozřejmostí je systém, který je schopný identifikovat problém a případně ho 

rovnou odstraňovat, případně mít skupinu lidí, kteří jsou schopní nastalý problém okamžitě 

řešit.  
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5. Akční fáze 

Tato část je nejdůležitější a této části se podřizují všechny předchozí přípravné fáze. 

Když máme připravené všechny plány a zavedené naše myšlenky do praxe a máme 

nachystané zaměstnance, kteří jsou schopni a připraveni vykonávat to co mají, můžeme 

konečně začít zavádět prvky štíhlé výroby do praxe. V této části zavádíme metody 

postupně nebo můžeme zavést více metod najednou, dle toho jaké metody jsme vybrali. 

Důležitá je v této části kontrola a to jak při zavádění metod, tak i při jejich funkčnosti. 

Kontrola musí probíhat pravidelně, abychom odhalili případné chyby co nejdříve. Nyní 

uvedeme, které metody a jak lze zavádět. 

Metody máme rozdělené podle toho, zda se zaměřují: 

 Na celý podnik 

 Na určitý proces, místo v procesu nebo materiálový tok 

Začneme metodami, které se týkají celého podniku a dají se implementovat na 

podnik jako na celek nebo postupně zavádět v částečných krocích například po 

pracovištích. Mezi metody zaměřující se na podnik jako na celek řadíme metodu 5S, jejímž 

cílem je zjednodušeně úklid a poté metody Kaizen a Demingův cyklus, které se snaží o 

neustálé zlepšování. Tyto metody lze zavádět samostatně a lze je postupně doplňovat 

pomocí ostatních metod. Ve většině výrobních podniků, když chceme zefektivnit vybraný 

proces a následně celou firmu se jako první zavádí metoda 5S. Jsou i metody, které nelze 

zavádět samostatně, jako například metodu 7S, kterou nelze zavést dříve než metodu 5S. 

 Metody, které se zaměřují na materiálový tok, jsou Kanban, JIT a VSM. Metodami 

zaměřujícími se na určité místo výroby nebo na určitý proces jsou Jidoka, SMED, TPM, 

Heijunka. Metody Kanban a JIT jsou metodami tahu zaměřující se na materiálový tok a 

snahu mít společnost pokud možno bez zásob. Tyto metody lze zavádět samostatně, ale je 

možné je kombinovat s dalšími metodami. Kanban lze zavést jako první nebo například po 

metodě 5S. Jsou metody, které jsou pro kombinaci s metodami na principu tahu velmi 

prospěšné například Jidoka, Heijunka, SMED a další. Metoda VSM mapuje chod výroby a 

využívá se pro zlepšení nedokonalostí při výrobě. Tuto metodu lze zavádět také 

samostatně. Metody, které se zaměřují na určitý proces nebo místo je vhodné kombinovat 

s předešlými metodami, někdy je to dokonce nezbytné. Například lze zavést samostatně 

metodu Jidoka, zaměřující se na kontrolu kvality ve výrobě, ale je nemyslitelné aby se dále 

nekombinovala s výstražnými systémy typu Poka yoke nebo Andon. Metoda Heijunka, 

zabývající se přetypováním úspory se zase zavádí v součinnosti s metodou Kanban. Další 
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metodou vhodnou pro kombinaci s dalšími metodami je TPM, která se zaměřuje na 

sledování strojů a jejich bezproblémový provoz. Tato metoda se velmi často kombinuje 

s Poka yoke nebo s metodou SMED, která se zaměřuje na přepracování pracoviště a 

výměnu nástrojů při změně výroby. 

Tento obecný přehled slouží pouze k základní představě o zavádění metod štíhlé 

výroby do podniku a k pochopení jejich vzájemné provázanosti. Důležité je také upozornit, 

že u všech metod je velmi důležitá spolupráce všech pracovníků společnosti a je nutné, aby 

i obyčejní zaměstnanci velmi dobře chápali zaváděné metody. Bez pochopení a snahy 

zaměstnanců nelze nikdy zavést metody štíhlé výroby úspěšně. Níže uvádím obecný 

příklad zavedení metody 5S a jejího vylepšení pomocí dalších metod a úprav. 

 

Postup zavedení metody 5S a postupného vylepšování až ke štíhlému podniku: 

 Metoda 5S – uspořádání pracoviště 

 Kanban – zavedení principu tahu 

 SMED – zaměření na přetypování pracoviště při změně výroby 

 TPM – sledování strojů a jejich provoz 

 Poka yoke – zařízení na předpovídání a odhalování chyb 

 Andon – výstražné zařízení upozorňující na chybu ve výrobě 

 

6. Hodnocení 

Poté co máme za sebou prvních pět fází a především akční fázi, kdy jsme zavedli 

všechny metody a uvedli je do provozu, můžeme začít projekt hodnotit. V této části je 

důležité zhodnotit zavedení metod štíhlé výroby jako celek a dívat se především na jeho 

efektivitu a přínos pro společnost a také sledování postupu a neustálého zlepšování. V této 

fázi hodnotíme a nastavujeme nové cíle do budoucna. Při úspěšné implementaci v této fázi 

také navrhujeme nové možnosti, kde lze zavést prvky štíhlé výroby. Vybíráme další 

procesy a výrobky a případně můžeme zkusit zavést štíhlost do celého podniku. S těmito 

kroky samozřejmě souvisí případná úprava vedení firmy, dle zkušeností jednotlivých 

manažerů. 
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7. Nový cyklus 

Toto je poslední a zároveň první fáze celého procesu zavádění štíhlé výroby. V této 

fázi navážeme na připravené projekty z předchozí části. Je opět, ale nutné vrátit se do 

přípravné fáze a znovu zanalyzovat, zda naše myšlenky je možné realizovat. Po pečlivé 

analýze můžeme rozběhnout celý koloběh znovu a nadále rozšiřovat zavádění štíhlé 

výroby do společnosti. 
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6 Závěr 

Tématem této bakalářské práce jsou metody štíhlé výroby. Cílem práce bylo vytvořit 

základní přehled o štíhlém podniku, o jeho historii, udělat základní přehled používaných 

metod štíhlé výroby a v druhé části práce zpracovat obecný postup implementace metod ve 

výrobním podniku. 

V první části jsem se věnoval historii štíhlého podniku, kde jsem shrnul první náznaky 

o štíhlém uvažování u Henryho Forda. Dále jsem v této kapitole popsal počátky štíhlého 

přemýšlení o procesech v Československu, kde byl průkopníkem Tomáš Baťa. Přes tyto 

počátky jsem se dostal až do padesátých let dvacátého století, kde jsem velmi podrobně 

popsal opravdový začátek štíhlého podniku, a to u společnosti Toyota. Společnost Toyota 

je průkopníkem štíhlého podniku a dodnes je hlavním podnikem, kde se vytvářejí a 

neustále vylepšují metody štíhlé výroby. V části o historii jsem se věnoval i jejich systému 

Toyota Production Systém (TPS), který je používaný dodnes. 

 V další kapitole jsem se věnoval vysvětlení pojmu štíhlý podnik a popsal jsem zde 

jeho vývoj. V této části byly popsány základní informace o štíhlém podniku a možnostech 

dosažení štíhlosti ve společnosti. Dále jsem se věnoval důležitému pojmu pro moji práci a 

to štíhlé výrobě. Tento pojem byl vysvětlen a byly uvedeny rozdíly mezi štíhlou výrobou a 

štíhlým podnikem. V poslední části této kapitoly jsem se věnoval dalším možným 

konceptům šetření v podnicích. 

 V předposlední nejobsáhlejší kapitole jsem provedl rešerši známých i méně 

známých metod štíhlé výroby. Zvláštní důraz byl kladen na nejpoužívanější metody dnešní 

doby např. metodu 5S. Všechny metody byly podrobně rozepsány a u všech metod jsem 

vysvětlil princip fungování. U některých zásadních metod jsem popsal i historii těchto 

metod. Většina metod je doplněna o obrázky, případně tabulky, které doplňují slovní popis 

a pomohou čtenáři lépe pochopit princip a význam popsaných metod. 

V poslední kapitole jsem popsal obecný postup implementace metody do 

imaginárního výrobního podniku. Zároveň jsem zpracoval základní návrh konkrétní 

implementace metod ve výrobním podniku. 

 Tato bakalářská práce reaguje na aktuální světovou problematiku výrobních 

podniků, kdy se vzrůstající konkurencí na trhu roste i význam snahy ušetřit a omezit 

plýtvání. Toto téma je již dnes velmi důležité a s rostoucími nároky na trhu bude jeho 

význam nadále stoupat. 
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