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Abstrakt  

Disertační práce se zabývá zefektivněním výrobních procesů u českých podniků, 

jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů, pomocí využití integrace štíhlého řízení 

ve výrobě s environmentálním managementem. Důvodem volby tématu této práce byla 

prvotní studie cílové skupiny výzkumu, která ukázala, že podniky mají určité problémy 

nejen s případnou integrací, ale především s implementací metod štíhlého řízení do 

výroby, a proto je potřeba stanovit určité podmínky a základní principy, které by jasně 

definovaly, jak postupovat.  

Cílem této disertační práce je navrhnout model integrace nástrojů štíhlé výroby s 

dobrovolným nástrojem environmentálního managementu, přičemž za nástroje štíhlé 

výroby byly zvoleny metody štíhlého řízení ve výrobě a za dobrovolný environmentální 

nástroj byl vybrán systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001.  

K prozkoumání dané oblasti poznání byl použit jak sekundární, tak primární výzkum. 

Na základě poznatků podrobné rešerše českých i zahraničních literárních zdrojů, bylo 

zahájeno dotazníkové šetření a řízené rozhovory s respondenty, jimiž se staly podniky 

zabývající se výrobou elektromotorů. Práce obsahuje podrobné zhodnocení celého 

empirického výzkumu, včetně testování stanovených hypotéz, na jehož základě je 

sestaven verbální model integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním 

managementem. 

Implementace navržené integrace podle stanoveného verbálního modelu do podniku 

by měla vést nejen ke zlepšení vztahu podniku vůči životnímu prostředí, ale především 

k pochopení provázanosti dvou nezávislých druhů podnikového řízení za účelem 

ušetření finančních prostředků, zkvalitnění pracovního prostředí, zvýšení produktivity či 

snížení ekologických zátěží. Přínosy lze spatřovat jak v rovině teoretické, praktické tak 

také pedagogické. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

The dissertation thesis is focused on increase of the efficiency of production 

processes in Czech companies, whose main work focus is electric motor production 

with usage of the lean manufacturing tools with the environmental management system. 

The main reason for choosing this topic were results of prime study of the target 

group of companies which has proved that companies do have trouble not just with 

integration but especially with implementation of the lean manufacturing methods. This 

is the reason why concrete conditions and basic principles need to be defined to show 

how to proceed.  

The objective of this dissertation thesis is to suggest the model of integration of lean 

manufacturing tools with optional environmental management tool and as the lean 

manufacturing tools were chosen methods of lean management in production and as an 

optional environmental tool was chosen system of environmental management based on 

norm ISO 14 001. 

For this area of interest the primary and secondary research was used.  Based on 

knowledge from detailed research of Czech and foreign literary sources a survey and 

guided interview was started with companies, which are focused on electric motor 

production. The thesis contains a detailed evaluation of empirical research with testing 

of stated hypothesis, based on which the verbal model of the integration of the lean 

manufacturing tools with the environmental management system is assembled. 

The implantation based on the suggested verbal model of the integration in the 

company should lead not just to the relationship improvement between the company 

and the environment but also to better understanding of the relationship of two 

independent kinds of company management leading to saving money, working 

environment improvement, productivity increase or ecological onus decrease. The 

benefits can be seen in theoretical, practical and also pedagogical level. 
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ÚVOD  

Značný rozvoj, dosažený v posledních desetiletí v oblasti teorie i praxe podnikového 

managementu (řízení), vyvolává potřebu kvalitně připravených manažerů, kteří se 

dokážou orientovat v rychle se měnícím podnikatelském prostředí s potřebnou snahou 

obstát v prostředí konkurenčním. Integrační procesy, které charakterizují nejen 

současný stav a perspektivy změn v Evropě, ale také v celém světě, globalizace, 

environmentální politika nebo informační technologie ovlivňují ve značné míře chování 

všech ekonomik, tedy i ekonomiku České republiky. Zkracování inovačních cyklů, stále 

tvrdší konkurence či vzrůstající požadavky poptávky mají za následek stále obtížnější a 

také nákladnější umísťování produktů na trh. Hlavním úkolem práceschopných 

manažerů je tyto změny úspěšně ovlivňovat ve směru správně stanovených cílů. Mezi 

tyto cíle se řadí také ochrana životního prostředí a nové metody výroby. S nimi souvisí 

pojmy jako štíhlá výroba (štíhlé řízení ve výrobě), která se stala vodičem vysoké 

ekonomie času a vysokého zhodnocení kapitálu a práce, nebo environmentální 

management, jenž představuje systém řízení zaměřený na ochranu životního prostředí. 

Svět se mění a podněty k výrobě s ním. Klíčem úspěchu na trhu je v současné době 

poznání potřeb zákazníka a jejich integrace do výrobního procesu. Právě z identifikace 

potřeb zákazníků a naplnění jejich spokojenosti vychází princip nejen štíhlé výroby, ale 

i štíhlého podniku. 

Co se rozumí pod pojmem štíhlá výroba a štíhlý podnik? Je vůbec možné prosadit 

v českých podnicích metody, které vznikly v úplně odlišných kulturách? Lze v ČR 

docílit integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem? Pokud 

ano, čeho tím podniky dosáhnou? Umožní správná implementace principů štíhlosti do 

podniku ke snazšímu zajištění ochrany životního prostředí? Vše je možné, jen je potřeba 

přijít na ten správný způsob, který nám umožní toho dosáhnout.  

Tato disertační práce se zabývá integrací metod štíhlého řízení ve výrobě s 

dobrovolným nástrojem environmentálního managementu a její následnou 

implementací. Výzkum je zacílen na české výrobní podniky, které vykonávají svou 

činnost v oblasti elektrotechnického průmyslu. Z důvodů přílišné rozsáhlosti 

elektrotechnického průmyslu, byly vybrány pouze ty podniky, jejichž předmětem 

podnikání je výroba elektromotorů. Podle klasifikace ekonomických činností (CZ-

NACE) se jedná o třídu 27.11 (ČSÚ, 2012).   
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Toto výrobní odvětví bylo vybráno po podrobné rešerši literárních zdrojů, kdy bylo 

zjištěno, že se jedná o zatím nepříliš prozkoumanou oblast ve vztahu k tématu práce. 

Analýza potvrdila, že využívání metod štíhlého řízení ve výrobě je v tomto odvětví 

teprve v začátcích a jejich potencionální spojení se systémem environmentálního 

managementu není v podnicích řešeno téměř vůbec. Na pochopení principu štíhlé 

výroby
1
 (štíhlého řízení ve výrobě), jejich metod a přístupů, ve spojitosti se sloučením 

ISO normy 14 001 a jejich součástí, závisí mimo jiné i udržení si konkurenceschopnosti 

na trhu produktů. Aplikování výrobních procesů, které zajišťují ochranu životního 

prostředí, představuje velkou budoucnost v rozvoji jednotlivých podniků. Propojení a 

implementace těchto principů řízení je sice z počátku velice nákladné, ale jejich využití 

přinese podnikům po jejich úspěšném zavedení a rozvíjení nejen velké snížení nákladů, 

ale i rozšíření poptávky, lepší organizaci výroby, větší okruh zákazníků, rychlejší a 

kvalitnější výrobu, pevnější vztahy s dodavateli, rychlejší schopnost dodávek, získání 

důležitých certifikátů aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pojem štíhlá výroba je často autory nahrazován pojmem štíhlé řízení ve výrobě (Košturiak a kol, 

2006, Liker, 2007, Jirásek, 1998). V rámci této disertační práce budou používány tyto pojmy jako 

synonyma. 
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1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

Z analýzy odborné, české i zahraniční, literatury byl stanoven závěr, že i přes 

veškerou snahu implementovat metodiku a principy štíhlého řízení do českých podniků 

vyrábějících elektromotory, by se našla jen malá skupina podniků, u kterých by se dalo 

říci, že tato implementace byla částečně úspěšná. Každý kontinent, stát či národnost se 

liší svým myšlením a chápáním podstaty věci. Myšlení, filozofie a vedení českých 

podniků se velmi liší od myšlení podniků asijských. Existují zde silné odlišnosti nejen 

z pohledu chápání metodiky, která má podniku napomoci růst, ale i ze strany utváření 

podnikových vizí. Každý stát se liší svou kulturou i legislativou, která v některých 

zemích může a v některých nemusí vytvořit živnou půdu pro úspěšné využití moderních 

metod v řízení podniku. Odlišnost je patrná i u chování obyvatel jednotlivých státu, 

které se liší svým smyslem pro zodpovědnost či hrdostí. Pro zaměstnance, kteří jsou 

zároveň obyvateli asijských zemí, je dosažení stanovených podnikových cílů 

samozřejmostí, podniková nařízení a filosofie myšlení pak určitým guru.  

V České republice je naplňování podnikových cílů zaměstnanci v podstatě jen 

nutnou podmínkou udržet si práci. Myšlení lidí není s podnikovou filosofií sžito. Lidé 

chodí do práce, aby vydělávali peníze a prosperita nebo rozvoj zaměstnavatele je zajímá 

jen v případě zvyšování mezd či z důvodu obavy o zaměstnání. Těžko říct, zda toto 

chování vychází z neinformovanosti či zda se vůbec někdy tento postoj k zaměstnání 

v českém prostředí změní. Výsledkem této disertační práce je vytvořit model založený 

na podnicích působících v elektrotechnickém průmyslu, který ještě nebyl v České 

republice popsán, a dokázat, že tento model integrace štíhlého řízení ve výrobě a 

systému environmentálního managementu dokáže přinést nejen snížení nákladů, 

zvýšení efektivnosti, posílení výkonnosti celého podniku v celé jeho organizační 

struktuře a zlepšení jeho celkové environmentální politiky, ale i spokojenost na straně 

zákazníků, zaměstnanců a celé veřejnosti.  

Správná implementace štíhlé výroby přináší uspokojení, kterým může být rozuměno 

např. snížení dodacích lhůt, kvalitnější výrobky či služby, snížení ceny, snížení nákladů 

atd., a správná implementace dobrovolného environmentálního nástroje do koncepce 

štíhlého myšlení umožní jednodušší dosahování cílů environmentální politiky, snížení 

odpadů a celkové uspokojení jednotlivých environmentálních ukazatelů. 
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Výstupem disertační práce je tedy vytvořit model integrace štíhlého řízení (lean 

managementu) ve výrobě s dobrovolným nástrojem environmentálního managementu. 

Oba tyto typy řízení mají v současné době v České republice velkou budoucnost. Jejich 

integrací docílí podniky zvýšení své výkonnosti v obou směrech. Navržený model jako 

celek by měl přinést nejen nový přístup, ale i poukázat, jakých efektivních výsledků 

dosáhne podnik, když se dva původně nezávislé typy řízení (managementu) spojí a 

začnou se podporovat. Předpokladem je, že zaměření disertační práce povede 

k obohacení vědního oboru, což by mohlo umožnit podnikům růst. Tento předpoklad je 

postaven na poznatcích získaných z analýzy současného stavu poznání této 

problematiky. Z nabytých informací lze také usuzovat, že v českých podnicích 

působících ve zkoumané oblasti elektrotechnického průmyslu je jak samotné zavádění 

metod štíhlého řízení, tak environmentální politika ještě na počátku svého vývoje, což je 

podstatou této disertační práce. Mnoho výrobních podniků se snaží využívat jednotlivé 

metody zeštíhlování, některé dokonce pod nátlakem svých nadnárodních společností. 

Často se však toto úsilí nesetkává s požadovaným výstupem.  

Disertační práce se zaměřuje především na výsledky plynoucí z integrace štíhlého 

řízení ve výrobě se systémem environmentálního managementu, které budou získány 

empirickým výzkumem. Výstupem by mělo být navržení modelu uváděné integrace, 

pomocí kterého by se mělo dosáhnout: 

 zvýšení produktivity,  

 snížení nákladů,  

 zvýšení výkonnosti,   

 zjednodušení výrobního procesu, kde by mělo dojít k souladu a vzájemné 

podpoře obou těchto přístupů.  
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE A HYPOTÉZY 

Hlavním cílem disertační práce je navrhnout verbální model integrace nástrojů štíhlé 

výroby s dobrovolným nástrojem environmentálního managementu, přičemž za nástroje 

štíhlé výroby byly zvoleny metody
2
 štíhlého řízení ve výrobě a za dobrovolný 

environmentální nástroj byl zvolen systém environmentálního managementu podle 

normy ISO 14 001. Tato norma byla vybrána nejen proto, že se v podnicích vyskytuje 

nejčastěji, ale i z důvodu její finanční nenáročnosti ve vztahu k jiným dobrovolným 

environmentálním nástrojům. Implementace tohoto modelu do strategie podniku a jeho 

následné zabudování do podnikových cílů by mělo vést nejen k ušetření finančních 

prostředků, ale také ke zkrácení potřebného výrobního času, zvýšení 

konkurenceschopnosti a posílení postavení podniku.  

Uváděná tvrzení jsou založena na výstupech, které byly získány sekundárním 

výzkumem provedeným na dostupných literárních zdrojích. Z těch je patrné, že se již 

zahraniční teoretici pokoušeli podobný model nadefinovat. Většinou však vycházeli 

pouze z pohledu odpadů a jiných dobrovolných nástrojů. Pro větší informovanost o 

zkoumané problematice v praktickém životě byl proveden výzkum primární, který 

uváděná tvrzení potvrdil.  

Navrhovaná disertační práce je zaměřena na výrobní podniky, které působí 

v elektrotechnickém průmyslu v České republice. Jedná se především o výrobu 

elektromotorů (CZ-NACE 27.11) (ČSÚ, 2012). Česká republika zakotvila ochranu 

životního prostředí do svých zákonů a po vstupu do Evropské unie zakomponovala i 

příslušná nadnárodní nařízení a ustanovení do příslušné legislativy.  

 

2.1 DÍLČÍ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cíl práce bude naplněn empirickým výzkumem v oblasti štíhlého řízení ve výrobě ve 

spojitosti s dobrovolnými nástroji environmentálního managementu ve výrobních 

podnicích působících v elektrotechnickém průmyslu. Výstupem bude příspěvek 

k rozvoji a posílení oblasti vědy o vyzkoumané poznatky a zároveň umožnění snazšího 

                                                 
2
 Metoda je nástrojem vědy. Definuje se jako soustavný postup, který v dané oblasti vede k dosažení 

určitého cíle (Molnár a kol., 2012, Hindls a kol., 2003). Podle základní definice metody byly pro účely 

této disertační práce za nástroje štíhlé výroby zvoleny metody štíhlého řízení ve výrobě, které představují 

souhrn pojmů, nástrojů a pravidel, jež jsou základem štíhlé výroby. 
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a účelnějšího využití obou přístupu v praxi. K naplnění hlavního cíle disertační práce je 

nezbytné splnění dílčích cílů, které jsou shrnuty takto: 

 Analyzování základní myšlenky štíhlého řízení ve výrobě a dobrovolných 

nástrojů environmentálního managementu, včetně možnosti jejich integrace a 

reálného provedení.  

 Definování si jednotlivých směrů ve vývoji nejen metod štíhlého řízení ve 

výrobě, ale i dobrovolného nástroje ISO 14 001. 

 Zvolení si dvou vhodných metod štíhlého řízení ve výrobě elektromotorů a 

následné popsání jejich vlivu na environmentální aspekty podniku. 

 

2.2 FORMULACE HYPOTÉZ 

V souvislosti se splněním cílů a zpracováním disertační práce byly formulovány 

základní hypotézy. Původní pracovní hypotézy byly upřesněny na základě informací, 

které byly získány podrobnějším výzkumem zkoumané problematiky. V následujícím 

textu práce budou tyto hypotézy ověřovány na základě statistického testování a mělo by 

být rozhodnuto, zda bude hypotéza zamítnuta nebo nezamítnuta: 

Hypotéza H1: „Spojení metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním 

managementem ovlivňuje výkonnost výroby podniku.“ 

Hypotéza H2: „Spojení metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním 

managementem podle názoru respondentů pomáhá snižovat negativní 

vliv podniku na životní prostředí.“  

Hypotéza H3: „Integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním 

managementem má vliv na snižování podnikových nákladů.“ 

Hypotéza H4: „Integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním 

managementem má vliv na zvýšení produktivity výroby.“ 

Hypotéza H5: „Zavedení metod štíhlého řízení ve výrobě do podniku má vliv na 

zvýšení jeho konkurenceschopnosti.“ 
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3. METODY A POSTUP ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Vědu jako takovou je problematické vymezit především proto, že si lidé velmi často 

pletou vědu s metodikou. V průběhu let lidé získali řadu poznatků. Pokoušeli se 

pochopit své okolí či sebe sama i jinými způsoby než jen vědeckým poznáním. Hlavním 

cílem vědy je vytvořit množinu ověřených poznatků o určitém subjektu, které umožňují 

vysvětlit (deduktivní a pravděpodobnostní vysvětlení), předpovídat a pochopit (Tradice 

Verstehen, prediktivní pochopení) empirické jevy, které nás zajímají (Chava, Nachmias, 

1996). 

Jako prostředek poznání je z pohledu výzkumu brána metoda (z řeckého methodos –

 doslova "za cestou", cesta za něčím), která představuje postup nebo návod, jak získávat 

správné poznatky. „Metodicky“ znamená zabývání se nějakou oblastí vědy tak, že se 

plánovitě prozkoumá, vypracuje její jednotlivé členění, přiměřeně uspořádají její dílčí 

poznatky, logicky se spojí a učiní nahlédnutelnými. Metoda je tedy chápána jako určitá 

algoritmizovaná činnost, která vede k dosažení vytyčeného cíle, čímž vytváří ve 

spojitosti se systémem podstatu vědy (Holloway, 1997). 

K řešení disertační práce byl použit systémový přístup, protože dokáže pochopit 

okolnosti jak ve vnitřních, tak ve vnějších souvislostech k čemuž využívá kombinace 

různých metod a technik z různých vědních disciplín. Vědecké poznání samo o sobě 

vychází z rozumu a zkušeností (pozorování). Pro ověření jeho platnosti se používají 

kritéria logická a empirická, která jsou předložena do výzkumné činnosti vědců 

prostřednictvím výzkumného procesu a která umožnila disertační práci dovést až do 

místa naplnění jejího hlavního cíle. Výzkumný proces se obecně skládá ze sedmi 

hlavních fází: vymezení a formulace problému, stanovení hypotéz, volba výzkumných 

metod, měření, sběr a analýza dat a generalizace a formulace výsledků (Chava, 

Nachmias, 1996). 

Z metodologického hlediska byly tedy pro zpracování disertační práce a naplnění 

jejích cílů vybrány obě základní skupiny vědeckých metod: 

 Empirické metody 

 Logické metody  
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Metody empirické 

Z empirických metod byly použity zejména metody kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu, které jsou využívány k získávání primárních dat. Kvantitativní výzkum, jenž 

se týká systematicky - empirického zkoumání kvantitativních vlastností a jevů a jejich 

vztahů, byl prováděn tak, aby poskytl dostatečně velký a reprezentativní vzorek 

informací, který byl potřeba k vytvoření základu navrhovaného modelu. Cílem 

kvantitativního výzkumu je vyvinout a použít matematické modely, teorie a hypotézy 

týkající se zkoumaných jevů. Nejčastěji využívá proces měření, protože poskytuje 

základní spojení mezi empirickým pozorováním a matematickým vyjádřením 

kvantitativních vztahů.  

Kvantitativní výzkum je široce využíván ve společenských a v matematických 

vědách. Termín se vztahuje k empirickým metodám pocházejícím z obou dvou 

filozofických pozitivismů a z historie statistik, které jsou v kontrastu s metodami 

kvalitativního výzkumu. Kvantitativní metody produkují pouze informace o 

jednotlivých zkoumaných případech a veškeré další obecné závěry jsou jen hypotézy. 

Mohou být však použity k ověření, která z těchto hypotéz je pravdivá. 

Kvantitativní výzkum obecně využívá vědecké metody, které mohou zahrnovat: 

 vytváření teorií, modelů a hypotéz, 

 rozvoj nástrojů a metod pro měření, 

 experimentální kontroly a manipulace s proměnnými, 

 sběr empirických dat, 

 modelování a analýza dat, 

 vyhodnocení výsledků. 

 

Kvantitativní výzkum je často porovnáván s kvalitativním výzkumem, kterým se 

rozumí vyšetřování, analýza a interpretace pozorování, které bylo prováděno za účelem 

zjištění základního významu a vzoru vztahů, včetně klasifikace typů jevů a subjektů, a 

to způsobem, který nezahrnuje matematické modely. Jedná se o formu sociálního 

šetření, které se zaměřuje na způsob, jakým lidé interpretují a vytvářejí své myšlenky 

vycházející ze zkušeností a světa, ve kterém žijí. V uváděné disertační práci byl 

kvalitativní výzkum použit jako rovnocenný prostředek k získání doplňujících údajů 

formou rozhovorů (Kumar, 1999, Neuman, 1997).  
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Existuje mnoho různých přístupů k šetření určitého typu výzkumu, ale většina z nich 

má stejný cíl: pochopit sociální realitu jednotlivců, skupin a kultur. Různé typy 

kvalitativního výzkumu mají společné vlastnosti a použití v podobných postupech, 

zatímco existují rozdíly ve shromažďování a analýze údajů. Získané prvky jsou součástí 

většiny, ne však všech kvalitativních přístupů: 

 Výzkumy se zaměřují na každodenní život lidí v přirozeném prostředí. 

 Teoretický rámec není předem dán, protože pochází přímo z naměřených 

dat, která mají přednost. 

 Kvalitativní výzkum je vázán v kontextu. To znamená, že výzkumníci musí 

být citliví na kontext výzkumu a ponořit se do zkoumané situace. 

 Kvalitativní výzkumy se zaměřují na perspektivy a názory lidí zapojených 

do výzkumu a do jeho vnímání, významu a interpretace. 

 Kvalitativní výzkumy používají podrobné popisy analýz a z nich vycházející 

interpretace. 

 

Vztah mezi výzkumným pracovníkem a respondentem je postaven na úzké 

spolupráci velmi podobně, jak postavení žen a mužů jako lidských bytosti. Je nutné 

spolupracovat při sběru a analýze dat. K dispozici je široká škála přístupů vycházejících 

z kvalitativního výzkumu. Výzkumníci používají kvalitativní přístupy k prozkoumání 

chování, pohledů a zážitků lidí, které studují. Základ kvalitativního výzkumu spočívá 

v interpretačním přístupu sociální reality. Nejde totiž jen o to vědět z pohledu 

kvantitativního výzkumu, že např. patnáct z dvaceti respondentů se výzkumu zúčastnilo, 

je důležité se zaměřit i na kvalitativní stránku výzkumu, která přináší kvalitativní důkaz, 

který je jasný a silný. Naneštěstí dojde často k takovým výsledkům, které přemůžou 

svým obsahem názory zúčastněných osob. Vždy je dobré brát v úvahu hlavní body 

kontrastu a diskuse vycházející z kategorie kvalitativního a kvantitativního výzkumu 

(Kumar, 1999, Neuman, 1997). 

Hlavní body porovnání kvalitativního a kvantitativního výzkumu: 

 Kvalitativní výzkum zahrnuje analýzu dat, jako jsou slova (např. z 

rozhovorů), obrázky (např. video) nebo předměty (např., artefakt). 

 Kvantitativní výzkum zahrnuje analýzu numerických dat. 
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 Silné a slabé stránky kvalitativního a kvantitativního výzkumu jsou neustále 

pod taktovkou vášnivých debat, a to zejména v okruhu společenských věd. 

 Osobnost/myšlení/styl tazatele je brán jako klíčový faktor s preferovanou 

volbou metod. 

 Příliš se zaměřuje na diskusi na téma "kvalitativní versus kvantitativní", která 

z těchto metod je lepší, přičemž opomíjí dovednosti a rozvoj výzkumníka 

(Kumar, 1999, Neuman, 1997). 

 

Ve vědeckém poznání se nacházejí dva hlavní přístupy ke shromažďování informací 

o situacích, osobách, problémech a fenoménech. Stává se, že někdy jsou požadované 

informace k dispozici, jen je potřeba je vyhledat. Ve vědeckém poznání je nutné 

neustále s informacemi pracovat a získávat je. Na základě těchto obecných přístupů k 

získávání informací, se data rozdělují do dvou kategorií: 

 Sekundární data  

 Primární data  

 

Sběr primárních dat  

Existují metody (pozorování, rozhovor a dotazník), které se využívají pro sběr 

primárních dat a které závisí na účelu studie, dostupných zdrojích a dovedností 

výzkumníka. Všechny tyto metody byly v práci použity. Dalším důležitým faktorem 

kvality dat je způsob, jak je vysvětlen účel a význam určité studie respondentům. Bez 

ohledu na způsobu sběru dat, který je použit, je důležité ujistit se, že respondenti 

jednoznačně pochopili smysl a význam této studie. Toto je důležité zejména při použití 

dotazníku ke sběru dat. Nejrozšířenější metodou je pozorování, které odráží realitu 

(Holloway, 1997, Kumar, 1999). 

 

Pozorování 

Pozorování je cílevědomý, systematický a selektivní způsob sledování a poslechu 

interakcí nebo jevů, které současně probíhají. Například: pokud se více zajímáte o 

chování než o vnímání jednotlivců nebo pokud jsou předměty zahrnuty v takových 

interakcích, že jsou schopny poskytnout objektivní informace, pak je pozorování 
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nejlepší způsob ke shromáždění požadovaných informací (Holloway, 1997, Kumar, 

1999). Pro získání důležitých informací bylo provedeno nezávisle pozorování procesů 

výroby elektromotorů u podniku XYZ, s.r.o., čímž byly získány data o využití metod 

štíhlého řízení ve výrobě a systému environmentálního managementu v praxi. Podnik, 

který toto pozorování umožnil, vlastní certifikát normy ISO 14 001 a zároveň se 

pokouší zavést metody štíhlého řízení do celého podniku.   

 

Rozhovor 

Dotazování je běžně používaný způsob shromažďování informací od lidí z mnoha 

společenských oblastí za pomocí různých forem interakce s nimi. Rozhovor může být 

velmi flexibilní, když tazatel má volnost formulovat otázky, jak přicházejí na mysl po 

celou dobu šetření daného předmětu. Na straně druhé se může jednat o velmi nepružný 

rozhovor, kdy se vyšetřovatel drží striktně otázek, které si předtím připravil. Z tohoto 

popisu může být rozhovor klasifikován podle stupně flexibility jako: 

 nestrukturovaný – pružnost tazatele v tom, co se zeptá respondenta je 

výhodou, neboť může získat velmi bohaté informace, 

 strukturovaný – jednotné informace, které zajišťují srovnatelnost dat 

(Holloway, 1997, Kumar, 1999). 

 

Metoda rozhovor při řešení výzkumu pomohla hned dvakrát. Nejprve byl formou 

řízeného rozhovoru ve dvou podnicích upraven sestavený dotazník, který byl následně 

rozeslán pomocí elektronické pošty na jednotlivé respondenty. V rámci neúplné 

návratnosti dotazníků byl zvolen řízený rozhovor ve zbývajících podnicích jako důležitá 

metoda sběru potřebných primárních dat. Rozhovory byly vždy zpočátku strukturované, 

tzn. řízené na základě otázek v sestaveném dotazníku. Následně přecházely v rozhovory 

nestrukturované, tzn. pružné pokládání otázek podle situace a rozpoložení respondenta. 

Tento způsob sběru dat přinesl ty nejcennější informace z pohledu empirického 

výzkumu.  
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Dotazník 

Dotazník představuje seznam otázek, které jsou předloženy respondentům za účelem 

získání požadovaných informací. Dotazník je typ vědeckého šetření, kde respondenti 

odpovídají na předem stanovené otázky. Jediný rozdíl mezi strukturovaným 

rozhovorem a dotazníkem je v tom, že v rozhovoru je tazatel, kdo klade a popřípadě 

vysvětluje otázky a zároveň zaznamenává odpovědi respondenta. (Holloway, 1997, 

Kumar, 1999). 

K dosažení dílčích cílů disertační práce byl k získání primárních informací použit 

sestavený dotazník, který z vědeckého hlediska představuje nejběžnější nástroj sběru 

dat.  

Velkou výhodou dotazníku je anonymita respondenta a nižší náklady. Vedle výhod 

má samozřejmě dotazník i své nevýhody, mezi které patří závislost na mnoha faktorech 

a nutnost pochopení jeho možného dopadu na kvalitu údajů. Mezi nevýhody dotazníku 

patří např. omezené použití, nedostatek příležitostí k vyjasnění otázek, odpověď na 

otázku může být ovlivněna předešlými odpověďmi a konzultacemi, nesprávná 

formulace otázky aj. Forma a zpracování otázek je nesmírně důležitý výzkumný nástroj, 

protože mají vliv na druh a kvalitu získaných informací (Holloway, 1997, Kumar, 

1999).  

Otázky v sestaveném dotazníku byly přiměřené, relevantní a snadno pochopitelné. 

Aby nedocházelo k problémům spojených s jejich nepochopením, byly uskutečněny dva 

řízené rozhovory, kdy byl dotazník upraven podle postřehů a připomínek dvou 

respondentů.  

Data získána empirickým výzkumem, dotazníkovým šetřením a řízenými rozhovory, 

byla vyhodnocena na základě statistických metod s využitím příslušných programů 

SPSS a STATGRAPHICS Centurion XV. K posouzení těchto dat byla použita popisná 

statistika a kategoriální analýzu. Dále byly využity kontingenční tabulky pro 

vyhodnocení slovních dat, test nezávislosti, vícenásobná regresní analýza, Fisherův 

exaktní test či pro porovnání závislostí hodnot korelační analýza. Pomocí těchto testů a 

zjištěných výsledků empirickým výzkumem byly ověřeny předem stanovené hypotézy 

(Kumar, 1999). 



24 

 

K zjištění, zda navrhovaná disertační práce, její cíle a požadavky byly úspěšné, se 

používá metoda zpětné vazby, která zajišťuje reflexi každého výzkumného kroku, aby 

nedošlo k odchýlení od původního cíle a jeho východisek. Tato metoda hraje 

významnou roli v procesech modelování, už jen z toho důvodu dává okamžitý výstup, 

zda je vše tak, jak má (Holloway, 1997, Kumar, 1999). 

 

Sběr dat pomocí druhotných zdrojů 

V předešlých odstavcích bylo diskutováno o zdrojích sběru primárních dat, kde byly 

údaje získány buď námi samými, nebo někým jiným pro konkrétní účel. Existují však 

případy, kdy dochází k získávání potřebných informací pro účely studie ze zdrojů, které 

byly nashromážděny někým jiným. Tato část popisuje některé z mnoha sekundárních 

zdrojů, které lze rozdělit do následujících kategorií: 

 vládní nebo polo-vládní publikace, 

 dřívější výzkumy, 

 osobní publikace, 

 hromadné sdělovací prostředky. 

V případě, že jsou používána data z druhotných zdrojů, je nasnadě být opatrný, 

protože daná data nemusejí být kompletní, kvalitní, mohou nastat problémy 

s dostupností, formátem a pravdivostí dat. Rozsah těchto problémů se liší od zdroje ke 

zdroji. Při používání těchto údajů je nutné mít na paměti problémy s nimi spojené a to:  

 platnost a spolehlivost, 

 osobní zaujatost, 

 dostupnost dat, 

 formát. 

Během zpracovávání disertační práce byly použitý také metody založené na logickém 

myšlení, ke kterým patří trojice párových metod:  

 analýza – syntéza 

 indukce – dedukce  

 abstrakce – konkretizace 
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Analýza – syntéza 

V době, kdy se vyšetřovatel dostanete k bodu analýzy dat, má většinu z opravdu 

těžké práce dokončenou. Je velice obtížné správně a výstižně definovat výzkumný 

problém, vypracovat a realizovat plán odběru vzorků, konceptualizovat, zprovoznit a 

otestovat opatření na vypracování návrhu struktury. Pokud je však vše uděláno správně, 

je následná analýza dat obvykle poměrně přímočarou záležitostí. 

Má-li se všestranně analyzovat nějaký proces, pak se musí rozložit na základní jevy, 

které se podrobí rovněž analýze, přičemž se abstrahuje od všeho ostatního. Analýzou, 

postupným rozpoznáváním a oddělováním nedůležitého, se pronikne k podstatám a 

obecnosti v jevech, věcech či procesech. 

Syntéza je proti analýze proces opačný nebo doplňující. Jde o sjednocování, složení 

nějakého předmětu, jevu či procesu z jeho základních prvků ať již myšlenkově či 

fakticky v nějaký celek. Toto sjednocování se nemusí týkat jen jednotlivých částí, které 

byly předtím rozděleny analýzou. Syntéza má však jako metodologický princip analýzu 

vždy doplňovat (Holloway, 1997, Kumar, 1999). 

Tím syntéza umožňuje poznání předmětu v jeho úplnosti. Díky ní dochází 

k naleznutí vztahů určitého jevu k jiným jevům, zařazení jevů nebo procesů do většího 

celku a objasnění vztahů a mechanismu funkcí u tohoto jevu. Pod pojmem syntéza 

může být chápán také takový proces, při němž se hledá spojováním části v celek taková 

strukturu, která by měla mít předem požadované chování. V tomto případě syntéza není 

pouhou skladbou jednotlivých jevů čí procesů, ale je to zároveň kreace nových celků, 

případně jejich proměna. Syntéza tedy může být nejvhodnější varianta dosahované 

kombinací jednotlivých prvků a jejich vlastností (Holloway, 1997, Kumar, 1999). 

 

Indukce – dedukce 

Termín indukce (z řečtiny = navedení) znamená jít od konkrétního k obecnému 

pojmu, který začíná s pozorováním nebo studií o počtu jednotlivých případů nebo 

mimořádné události až ke stanovení všeobecnosti.  

Opakem indukce je dedukce, kterou se rozumí, že vědci postupují systematicky od 

obecného ke konkrétnímu pojmu, což znamená, že začínají s obecnou teorií, ze které je 

následně odvozen závěr. Výzkumníci poté hledají empirické důkazy o testování 
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hypotéz, přes sběr dat z pozorování až k jejich analýze. Předmětem takovéto analýzy je 

se pokusit vyhledat a eliminovat falešné hypotézy (Holloway, 1997). 

 

Abstrakce – konkretizace  

Abstrakce je protikladem konkretizace. Význam abstrakce se mění s životními 

zkušenostmi. Není jednoznačně interpretovatelná všemi lidmi. Abstraktní pojmy jsou 

potřeba, má-li být pojmenována myšlenka, ale nemá se uvádět podrobnost. To může být 

žádoucí při psaní hlavního nadpisu příspěvku, hlavních vět odstavců. V nadpise nebo 

hlavní větě se uplatní abstraktní pojem a v následujících větách se pojem konkretizuje 

na příkladě (Holloway, 1997). 

 

Po provedení statistického zhodnocení primárního výzkumu a po zanalyzování dat 

získaných sekundárním výzkumem následuje v práci proces modelování, kterým se 

rozumí soubor činností subjektu spjatých s tvorbou a realizací modelu. Hlavním cílem 

je vyřešit konkrétní problém na konkrétním objektu pro zvolenou rozlišovací úroveň 

procesu řešení. V procesu zkoumání systému se jedná o vytvoření modelů různých tříd. 

Model jako takový lze potom chápat jako možnou realizaci vhodné teorie nebo jako 

účelově zjednodušené zobrazení primárního objektu. Používání modelu, jako 

prostředku řešení problému, může být pro subjekt výhodnější než řešení přímé a může 

být za daných podmínek efektivně realizovatelné. Výsledkem modelování v disertační 

práci je model verbální neboli popisný (slovní pojetí). Ten vyjadřuje aktuální preference 

logického myšlení a jejího vyjádření běžným jazykem (Janíček, 2007).  

 

Harmonogram zpracování disertační práce 

K sepsání disertační práce bylo nutné získat a utřídit velké množství poznatků 

o celkové problematice. Samotná disertační práce byla průběžně zpracovávána a 

připravena k obhajobě do jednoho a půl roku od vykonání státní doktorské zkoušky. 

V následujícím harmonogramu (viz obrázek č. 1) jsou vymezeny průběhy jednotlivých 

etap zpracovávání práce: 
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Obrázek 1 Časový harmonogram zpracovávání disertační práce 

Zdroj: Vlastní 

11/2012 

– 
2/2013 

3/ 2013 

5/ 2013 

3. fáze – Syntetická 
Shrnutí poznatků získaných 

empirickým výzkumem 

Návrh modelu integrace 
štíhlého řízení ve výrobě 

s environmentálním 

managementem 

4. fáze - Závěrečná Prezentace a diskuze výsledků 

disertační práce 

Obhajoba disertační práce 

Příprava primárního 

výzkumu- sestavení 
dotazníku 

Úprava dotazníků pomocí 

řízeného rozhovoru 

Dotazníkové šetření, včetně 

osobních rozhovorů 

Vyhodnocení dotazníkového 
šetření a osobních 

rozhovorů, potvrzení nebo 

vyvrácení hypotéz 

4/2012 

5/2012 

– 
9/2012 

10/2012 

Sběr a získávání poznatků 
z odborných literárních 

zdrojů 

Upřesnění cílů a hypotéz 

Systematické studium 
odborné literatury 

1/2010 

– 

12/2012 

2. fáze – Analytická Sekundární výzkum 

Primární výzkum 

1. fáze - Poznávací Vytýčení oblasti výzkumu 

Formulace problému 

Stanovaní cílů disertační práce 

Stanovení hypotéz 

Analýza poznatků nutných pro 

zpracování disertační práce 

Státní doktorská zkouška + 

obhajoba pojednání 

1/2010 

– 

 1/2012 



 

28 

 

4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Tato kapitola zahrnuje podrobnou analýzu současného stavu poznání zkoumané 

problematiky, jež souvisí s tématem disertační práce, v odborné literatuře.  

4.1 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ  

Nejprve by bylo vhodné si osvojit pár základních pojmů, které se budou prolínat 

celým textem. V návaznosti na tuto kapitolu bude následovat podrobné vymezení pojmů 

„štíhlý podnik“, metody „štíhlé výroby“ a environmentální management ve spojitosti 

s uplatňováním norem ISO v českých podnicích. 

 

4.1.1 Podnik a management 

Na úvod je nutné si nadefinovat, co to vlastně podnik je? Definicí podniku je velké 

množství, přičemž jejich výklad se liší v závislosti na odlišných názorech jednotlivých 

autorů. V následujícím textu se vyskytují dvě definice, které se v literatuře objevují 

nejčastěji. Podnik může být nadefinován takto:  

- z ekonomického hlediska se jedná o soubor hmotných, osobních a 

nehmotných složek sloužících k podnikání. K podniku náleží také věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k 

provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu 

sloužit (Obchodní zákoník, 2011), 

- z pohledu hospodářského představuje podnik plánovitě organizovanou 

hospodářskou jednotku, ve které jsou výrobní faktory kombinovány tak, 

aby bylo vyrobeno a prodáno zboží a služby (Wöhe, Kislingerová, 2007). 

Každá tato definice je jiná, přesto podstata každé z nich je stejná. Dalo by se říci, že 

podnik je soubor činností, lidí, zdrojů a výkonů, které pod dobrým vedením dokážou 

přinést jeho majiteli zisk a zároveň působit na své okolí velice pozitivně. 

Zajistit schopné vedení podniku je jedním z nejtěžších úkolů. Co si vůbec pod tímto 

pojmem představit? V soudobé společnosti se označuje vedení jako management. Toto 

slovo, které bylo přejato z angličtiny, se používá v české terminologii dnes a denně. 

Jaký je ovšem skutečný význam tohoto slova?  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
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Význam pojmu management je u autorů v tomto oboru nejednotný. Většina se však 

shoduje na českém překladu „řízení“ nebo také „vedení“, případně volněji přeloženo 

„správa majetku“ či „ovlivňování“. Jedná se o cílevědomé působení na určitou soustavu 

za účelem ovlivňování této soustavy k předem stanoveným cílům. Podle obsahu a 

předmětu řízení (managementu) lze rozlišit tři jeho základní druhy, a to řízení ve vztahu 

člověk – stroj, zahrnující procesy, které jsou uskutečňovány v živých organismech, a 

orientaci na řídící vztahy mezi lidmi při uskutečňování různých společenských aktivit. 

Stručně lze management charakterizovat jako souhrn všech činností, jejichž 

výstupem je zabezpečení funkcí podniku. Často bývá chápan ve třech pohledech:  

 vědní disciplína, 

 specifická aktiva, 

 skupina řídících pracovníků. 

Z těchto pohledů vychází taktéž podnikový management, který vymezuje řízení a 

vedení lidí (vedení lidí je uskutečňováno v rámci procesu řízení) v jednotlivých 

organizačně právních formách podnikatelských subjektů a který v současném velmi 

turbulentním prostředí je nucen využívat nástrojů a moderních přístupu k celkovému 

řízení podniku. Cílevědomě má možnost ovlivnit činnost každé organizační jednotky, 

vytyčuje směr celému podnikání a jeho jednotlivým součástem (Heizer, Reiner, c2004, 

Lyson, Farrington, 2006).  

Management jako takový může být tedy porovnáván jak z hlediska teoretických 

poznatků, tak z aplikace těchto teoretických poznatků v praxi. Podnikové řízení má 

interdisciplinární charakter, což znamená, že souvisí s řadou disciplín, na které 

bezprostředně navazuje a čerpá z jejich poznatků. Bez těchto poznatků nemůže dobře 

plnit svou úlohu, a proto to pro představitele podnikového managementu znamená 

osvojení si znalostí z těchto disciplín. Mezi tyto disciplíny mohou být zařazeny 

disciplíny vztahující se k předmětům: 

 všeobecně vědním (znalosti jazykové, matematiky, aplikované 

matematiky aj.), 

 těsně souvisejícím (marketing, podnikání, psychologie, sociologie, 

právní disciplíny aj.), 
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 ekonomickým disciplínám (finanční a manažerské účetnictví, finanční 

ukazatelé aj.), 

 technicko-technologickým disciplínám (řízené procesy a jejich 

podmínky na jednotlivých úsecích specializovaných činností). 

Rámec úspěšného řízení podniku vymezují faktory, které určují jeho identitu. Patří 

mezi ně několik syntetických ukazatelů jako podnikový design, kultura, chování, 

komunikace a produkty. Všechny tyto faktory se podílejí na utváření a udržování image 

podniku, která je jedním z rozhodujících faktorů pro získání nových zákazníků, 

dodavatelů či spolupracujících subjektů.  

Každý řídící proces má svůj určitý průběh, který se skládá z na sebe navazujících 

procesů. K těmto typům procesů patří procesy informační, rozhodovací, ovlivňující a 

procesy kontrolní, přičemž poslední tři jmenované se uskutečňují vždy prostřednictvím 

procesů informačních. Existuje i stručné vymezení jednotlivých sekvencí managementu, 

mezi které patří plánování, organizování, vedení lidí, operativní řízení a kontrola 

(Heizer, Reiner, c2004, Lyson, Farrington, 2006). 

Proces jako pojem sám o sobě představuje soubor činností nebo dílčích etap 

zaměřených na dosažení výstupu. Různé úkoly nebo fáze mohou být popsány jako 

proces řetězce. Odkaz v řetězci procesu je informací, z čehož vyplývá, že každý 

podproces v řetězci je zodpovědný za zachycení nebo zpracování informace, která 

podává odpovědi na různé otázky (např. Jaký materiál je nutné doobjednat pro výrobu?) 

(Lyson, Farrington, 2006). 

 

4.2 OPERATIVNÍ MANAGEMENT A PRINCIP ŠTÍHLOSTI 

Současná doba nutí podniky vyhledávat a využívat stále modernější nástroje a 

přístupy k řízení podniku. V rámci podniku jako celku je důležitá komunikace a 

provázanost jednotlivých typů managementu, které jsou součástí celopodnikového 

řízení. Četnost a důležitost všech těchto forem řízení (managementů) je obrovská, a 

proto bylo rozhodnuto, že se tato práce budu zaměřovat pouze na operativní 

management, a to na metody s ním související, a na jeho spojitost doplněnou následnou 

integrací se systémem environmentálního managementu.   
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Operativní management je velice široký pojem, který představuje nepřebernou 

paletu procesů, řídících prvků a silných vazeb mezi nimi. V jeho spojitosti se hovoří o 

produkci, kterou se rozumí vytvoření výrobků a služeb, a o řízení provozu, jenž lze 

charakterizovat jako soubor aktivit, které vytváří hodnotu v podobě zboží a služeb 

přeměnou vstupů na výstupy. Činnosti vytvářející zboží či služby probíhají ve všech 

podnicích. V podnicích, které nevytvářejí fyzické produkty, může být výrobní funkce 

méně zřejmá. Služby bývají velmi často poskytovány bez hmotných statků, jako 

například převod finančních prostředků z jednoho účtu na druhý, vyplnění prázdného 

místa v letecké společnosti nebo vzdělání studenta. Bez ohledu na to, zda se jedná o 

produkt nebo poskytovanou službu, jsou činnosti vedoucí k výrobě tohoto produktu 

nebo poskytnutí služby nazývány jako operativní management (Heizer, Reiner, c2004, 

Chase, c2006, Jacobs, c2009, Waller, 2003). 

Lidé chtějí být úspěšní a ve svém okolí hledají uznání. Na trzích se stále více 

projevují individuální požadavky zákazníků, roste požadavek vyrábět nebo poskytovat 

službu podle individuálních potřeb klienta za cenu hromadně produkovaných výrobků 

nebo služeb. Z toho vyplývá, že podniky, které chtějí na trhu profitovat a dlouhodobě 

existovat, musejí vyrábět stále více odlišných výrobků, čímž velice narůstá variabilita 

výroby. Na straně druhé musejí dosahovat vysoké úrovně kvality, spolehlivosti 

v rychlosti a přesnosti dodávek, a to vše při velmi nízkých nákladech, kterých je běžně 

dosahováno při hromadné výrobě standardních výrobků. Vyřčení v tomto okamžiku 

věty: „To není možné?“, je v podstatě koncem daného podniku, protože o jeho existenci 

rozhodují zákazníci (Heizer, Reiner, c2004, Svoboda, Bittner, Svoboda, 2006).  

Prvními průkopníky ve světě průmyslu, kteří ukázali, že to možné je, byly japonské 

podniky se svými metodami zeštíhlování, které umožňovaly vyrábět lépe, rychleji a 

levněji než jejich západní konkurenti. Postupem času dochází k masivnímu rozšíření 

těchto metod do celého světa a to nejen na průmyslové podniky, ale také do bank, 

nemocnic, veřejné správy, obchodních řetězců atd. (Smutný, Besedová, 2010). 

Kdyby mělo být v tomto okamžiku posouzeno rozšíření a použitelnost celkové 

metodiky štíhlosti v českých podnicích na základě analýzy odborné literatury, dalo by 

se říci, že u nás jí jako celek uplatnit nelze. Tím však v tomto případě není myšleno to, 

že by tyto metody nebyly aplikovatelné v českých podnicích. To s určitostí jsou. 

Z nashromážděných literárních zdrojů je možné usuzovat, že celou podstatu štíhlosti lze 
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uplatnit v současné době pouze v asijských zemích, kde vznikla, a to z toho důvodu, že 

štíhlý podnik jako celek není jen o metodách a postupech, je hlavně o filozofii a kultuře 

těchto státu, která se podstatně liší od kultury v Evropě a která je v koncepci štíhlosti 

zabudována.  

Z tohoto pohledu však nepředstavuje Česká republika výjimku. Jak uvádí historické 

prameny, byly již v minulosti prováděny neúspěšné pokusy Toyoty, zakladatelky 

štíhlého řízení, uplatnit své metody v pobočkách, které vybudovala v USA. Jednalo se o 

stejný podnik, stejné procesy a úkony, ale rozdílné prostředí, kulturu a lidi, což bylo 

zřejmě podstatou neúspěchu. Můj názor se v tomto případě přiklání k názoru i jiných 

ekonomů, že tyto podněty vedly k tomu, že společnost Toyota v jiných státech nikdy 

nedosáhla takových úspěchů ve výrobě, v úsporách a zvýšení výkonnosti jako 

v Japonsku (Košturiak a kol., 2006). 

 

4.2.1 Štíhlý podnik a štíhlá výroba 

V poslední době nastává éra celosvětového zeštíhlování, která působí na jednotlivé 

podniky různě. U lidí se tato éra projevuje odlišně. Někteří chtějí být štíhlí, aby vypadali 

lépe, jiní zase proto, aby žili kvalitní a dlouhý život, nebo proto, aby přežili. Stejně jako 

u člověka může mít proces podnikového zeštíhlování opačný účinek a vyvolat například 

kolaps klíčových procesů, zklamání, nedůvěru vůči metodám, které nepřinesly 

očekávaný výsledek apod. Jádrem konceptu štíhlého myšlení je japonský termín muda, 

jenž znamená „odpad“ nebo jakékoli lidské činnosti, které pohlcují zdroje, ale nevytváří 

žádné hodnoty jako např. prostoje ve výrobě, zbytečné pracovní kroky, bezúčelné 

pohyby zaměstnanců a výrobků, čas strávený čekáním na materiál, nehospodárné nebo 

nepotřebné zásoby zboží a služeb, které nesplňují požadavky zákazníků aj. Štíhlé 

myšlení vychází z myšlenky, vytvořit více z méně. (Košturiak a kol., 2006, Lyson, 

Farrington, 2006). 

Metody štíhlosti umožnily podnikům zabývajícím se výrobou nebo poskytováním 

služeb výrazně zlepšit jejich konkurenceschopnost. Za zakladatele koncepce štíhlého 

podniku je považován Taiichi Ohno, který ji po 2. světové válce upravil téměř do 

současné podoby. O doplnění této koncepce o výsledky, které byly aplikovány do 

oblasti redukce nastavovacích časů (SMED), se zasloužil Shigea Shinga. Výstupem 

nově doplněné koncepce byla možnost vyrábět v menších dávkách a tím vytvořit 
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výhodu v podobě flexibility. Celková koncepce štíhlého podniku představuje komplex 

efektivních metod procesního managementu a TQM, které jsou včleněny do jednotného 

myšlení, které je nutné aplikovat jako celek, aby bylo dosaženo požadovaného zlepšení 

(Liker, 2007, Riezebos, 2009, Smutný, Besedová, 2010).  

V literatuře se často míchají dva pojmy, a to štíhlá výroba a štíhlý podnik. Štíhlý 

podnik není jen soubor metod a postupů napomáhajících z procesů odstraňovat 

plýtvání, ale především je tvořen lidmi, jejich postoji k práci, znalosti a motivaci 

k tomu, aby byl podnik konkurenceschopný a dlouhodobě přežíval. Nestačí pouze 

efektivně zpracovávat materiál nebo informace o produktu či službě, je nutné mít také 

dobře propracovaný management znalostí. Znalosti musejí být použitelné a použité. Bez 

nich by byly veškeré zařízení, práce a nerostné zdroje zbytečné (Košturiak a kol., 2006, 

Liker, 2007). 

Podle autorů knihy Lean Thinking, Jamese Womacka a Daniela Jonese, k tomu, aby 

mohl být výrobce označen za štíhlého, se vyžaduje způsob myšlení, který se soustřeďuje 

na zajišťování nepřerušovaného toku výrobku procesem, přidávání hodnoty, na systému 

tahu, jenž působí od poptávky zákazníka zpět postupně tak, že se v krátkých intervalech 

doplňuje jen to, co odebírá následující činnost, a na kulturu, v níž každý neustále usiluje 

o zlepšení (Womack, 1990). 

Taiichi Ohno, zakladatel a tvůrce TPS, to vyjádřil ještě výstižněji:  

„Jediné, co děláme, je to, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadá 

objednávku, k bodu, v němž inkasujeme hotovost. Tento čas zkracujeme, když 

odstraňujeme ztráty, které nepřidávají hodnoty.“  

Tři základní procesy v podniku, kterých se převážně zeštíhlování týká, jsou:  

 vývoj produktu, 

 výroba nebo montáž (zpracování materiálů), 

 logistika (manipulace s materiálem). 

 

Za dobu pokusů o implementaci metod zeštíhlení v různých podnicích na různých 

trzích v České republice, vyšlo najevo mnoho klasických chyb spojeno s jejich 

zaváděním. Mezi tyto klasické chyby může být zařazena nedostatečná znalost koncepce 

zeštíhlování a jednotlivých metod, mechanické aplikování této metody, které bylo 
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vytaženo z kontextu nebo například nepoznání souvislostí mezi jednotlivými kroky na 

cestě ke štíhlému podniku.  

Autoři citátu Kjell Nordström a Jonas Ridderstråle definovali štíhlost takto: 

„Neexistuje způsob, jak vytvořit nové bohatství jen snižováním nákladů a zbavováním 

se lidí. Podnik musí přejít od odtučňování a anorexie k budování svalové hmoty – zbavit 

se tuků a nechat si narůst svaly. Abychom uspěli, musíme přestat být tak proklatě 

normální. Budeme-li se chovat jako ostatní, uvidíme stejné věci, přijdeme se stejnými 

nápady a identickými produkty a službami. V nejlepším případě dosáhneme s normální 

produkcí normálních výsledků.“  

Z tohoto citátu je možné vydedukovat, že nestačí být jen štíhlý. V současné době je 

štíhlost podniku v podstatě jen základní podmínkou, aby mohl na trhu existovat. 

K tomu, aby byl podnik skutečně úspěšný, musí dokázat mnohem víc – spojit prvky 

štíhlého podniku s inovační schopností. Pod tímto pojmem štíhlost podniku se mohou 

skrývat jen takové činnosti, které je potřeba dělat správně hned napoprvé, dělat je 

rychleji než všichni ostatní a utrácet při tom méně peněz, tedy ušetřit náklady. Šetřením 

ovšem ještě nikdo nezbohatl. Štíhlost je o zvyšování výkonnosti podniku tím, že na 

dané ploše dokáže vyprodukovat víc než konkurenti, že s daným počtem lidí a zařízení 

dokáže vyprodukovat vyšší přidanou hodnotu než druzí, že v daném čase vyřídí více 

objednávek a že na jednotlivé podnikové procesy a činnosti spotřebuje méně času. 

Principem štíhlého podniku je dělat přesně to, co chce zákazník, a to s minimálním 

počtem činností, které hodnotu výrobku nebo služby nezvyšují (Košturiak a kol., 2006). 

Pokud se bude v podniku diskutovat o tom, že je důležité vydělávat peníze rychleji a 

efektivněji než konkurence, pak může být pojem zeštíhlování omezen jen na výrobní 

procesy. Štíhlá výroba je tedy součástí koncepce štíhlého podniku (prvky štíhlé výroby 

lze vidět na obrázku č. 2) a umožňuje zkrácení průběžného času výroby, eliminuje 

plýtvání, aby byly včas dodávány výrobky vysoké kvality při nízkých nákladech. 

Usiluje o zkrácení času mezi zákazníkem a dodavatelem postupným odstraňováním 

plýtvání v řetězci mezi nimi, což podnikům umožní posílit své postavení na trhu a 

zlepšit svou současnou situaci. Ve zkratce lze vše shrnout do jedné věty a to: „Štíhlá 

výroba je systematický přístup k identifikaci a zamezení plýtvání (omezení činností bez 

přidané hodnoty) formou neustálého zlepšování výrobních procesů“ (Jirásek, 1998, 

Košturiak a kol., 2006, Smutný, Besedová, 2010). 
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Obrázek 2 Štíhlá výroba 

 Zdroj: Košturiak a kol., 2006 

 

Podle autorů Toni a Tonchia lze také štíhlou výrobu definovat jako takové řízení 

procesu, ze kterého vzejde podnik představující dokonalé propojení všech činností s 

cílem dosáhnout jednotného cíle, spokojenosti zákazníků ve všech jejich aspektech. 

Primárním zdůvodněním řízení procesu je překonat funkční sílu. Je třeba brát zřetel, že 

jednotlivé činnosti jednotek mají často odlišné a protichůdné výkonnostní cíle (Lyson, 

Farrington, 2006). 

Štíhlost ve výrobním procesu se stala vodičem vysoké ekonomie času a vysokého 

zhodnocení kapitálu a práce, jež jsou zároveň jejími konečnými výstupy a taktéž 

důvody jejího rozšíření. Tento typ výroby je postaven na poznání ceny času, ceny tempa 

a samozřejmě i ceny rychlosti. Tyto výstupy nelze však přikládat pouze štíhlé výrobě, 

avšak štíhlá výroba se stala doménou tohoto poznání díky pozoruhodným výkonům celé 

řady světových podniků. Skvělým výsledkem dobré teorie bývá, že praxe je k ní 

přitahována. Konkurence v oblasti podnikání neustále roste, postupem času se z otázky 

„kdo levněji“ přešlo až k otázce „kdo rychleji“ (je schopen naplnit všechny předešlé 

otázky a to s nejvyšším zhodnocením).   
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Rychlost jako taková se stala součásti procesu teprve nedávno, přesto si už 

vybudovala silné postavení. Boj o pohyb v čase má minimálně dvě podoby:  

 Pracovat, produkovat, prodávat v tempu, poněvadž obrátka znásobuje 

síly a prostředky. 

 Pracovat, produkovat a prodávat podle zásady Just-In-Time, aby se vše 

stihlo včas, protože zmeškání znehodnocuje vynaložené síly a 

prostředky (Jirásek, 1998). 

Celý průmyslový svět stanul před něčím nepoznaným. Zákaznické provedení, 

novost, pružnost a rychlost dodávky, úplný servis, vysoký výkon na hlavu a na stroj, 

nízké náklady, nekompromisní jakost atd., všechny tyto činnosti a aktivity stávaly proti 

sobě a až koncepce štíhlosti je spojila všechny dohromady. Žádná se nevylučovala, 

nýbrž se doplňovaly a podporovaly jedna druhou. Výrobní způsob, jímž se zahájilo 

průmyslové století (uniformní výrobek, podrobná dělba práce, nucený pohyb aj.), se 

nadmíru osvědčil a stále si drží svoji vládu (Jirásek, 1998).  

Koncepce štíhlosti se koncentruje na snižování nákladů přes nekompromisní úsilí 

po dosažení perfekcionismu. Součástí každodenního výrobního procesu jsou dva 

základní pilíře, které jsou vystavěny na celkové podnikové filozofii a jsou to: 

 Just In Time (JIT) – výroba / dodávka právě včas, tedy v okamžiku, kdy 

je potřeba. 

 JIDOKA – automatizace s lidskou inteligencí. Stroj je schopen určit 

vadný výrobek a zastavit jeho další výrobu. 

Dále jsou využívány v souvislosti s danou koncepcí tyto podpůrné metody: 

- Mapování hodnotových toků (z angl. Value Stream Maping), 

- Optimalizace materiálových a informačních toků, 

- Standardizace výrobních operací, 

- Rychlý přechod (z angl. Single Minute Exchange of Dies, SMED), 

- Metody na zvyšování jakosti produktu, 

- Měření a systém klíčových výkonových parametrů, 

- Poka-yoke – zabránění vzniku neshod ve výrobním procesu, vysoce 

spolehlivý nástroj, který chrání výrobní proces před vznikem zmetků aj. 



37 

 

Cílem aplikování těchto metod je zlepšení kvality, omezení plýtvání a nákladů, 

omezení doby nutné k realizaci jednotlivých procesů, zlepšení výkonnosti a zvýšení 

flexibility výroby. Výstupem koncepce štíhlého podniku je podobně jako u procesního 

managementu snaha odstranit zbytečnosti a tím omezit plýtvání, přičemž využívá 

dalších efektivních metod řízení, které byly zmiňovány výše, a to např. TQM či Just In 

Time (Jirásek, 1998, Košturiak a kol., 2006, Smutný, Besedová, 2010). 

 

4.2.2 Přístupy a metody štíhlosti 

Obsahem této podkapitoly je podrobný popis metod spojených se štíhlou výrobou. 

Podstata štíhlé výroby, jakož i celého podniku, je založena na výrobě Systémem tahu. 

Tento systém spojuje významné metody náležející do koncepce štíhlé výroby, kterými 

jsou: 

 5S (se zaměřuje na plýtvání způsobené nepořádkem), 

 TPM (se zaměřuje na ztracený čas a náklady vztahující se k neplánovaným 

odstávkám výrobního zařízení), 

 Kanban (napomáhá odstranit nadvýrobu a rozpracované zásoby), 

 Jidoka (je proces, který umožňuje operátorům zastavit linku v případě, že 

dochází k vadám, a odstranit zdroje těchto vad), 

 Standardizace (určuje standardní postupy pro každou operaci a podporuje 

jejich dodržování až do další fáze procesu zlepšování), 

 Výroba v buňkách (podchycuje plýtvání související s přepravou, ke 

kterému dochází, pokud je výrobní zařízení v podniku organizováno spíše 

podle operací než podle procesů; umožňuje smíšenou výrobu a 

balancování linek v závislosti na požadavcích zákazníka, stejně jako 

školení operátorů ve více činnostech), 

 Metody zabezpečení proti chybám (odstraňuje ztracený čas a náklady 

spojené s nezabezpečenými procedurami nebo s procedurami, které vedou 

k chybným výrobkům), 

 Vyrovnání výroby (podmínka pro malosériovou výrobu s širokým 

sortimentem produktů, která je v souladu s objednávkami od zákazníků), 
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 Obsluha více procesních kruhů (schopnost operátorů zvládnout několik 

úkolů nebo operací v buňce), 

 Balancování linek (přesun operátorů na linky, kde je největší výroba), 

 Rychlé přednastavení (se zaměřuje na snížení času potřebného ke změně 

nastavení výrobního zařízení pro jiné specifikace produktu), 

čímž přináší do řízení revoluční změny. V souvislosti s výrobou, která využívá 

metodu tahu, je nutné rozlišovat mezi výrobou v buňkách a tokem jednoho kusu. 

Výroba systémem tahu závisí na uspořádání podniku do buněk, ale tok jednoho kusu 

nastává přirozeně, hned po zahájení výroby systémem tahu. Po jejím zavedení fungují 

výše jmenované metody jako jedna (Vývojový tým vydavatelství Produktivity Press, 

2008). 

Systém tahu představuje ve výrobním prostředí výrobu položek v závislosti na 

požadavcích nebo spotřebě zákazníka. V oblasti řízení materiálu znázorňuje odběr 

zásob ve spojitosti s požadavky operace, která materiál spotřebovává. Materiál se tedy 

vydává až tehdy, kdy přijde signál od dalšího uživatele.  

Výrobu i odběr zásob spouští zákazník, což znamená, že systém tahu je vyvolán 

externím zákazníkem a výroba je spuštěná cestou zpět výrobním procesem, následnou 

operací nebo interním zákazníkem každé operace. Je to tržně orientovaný přístup 

k výrobě odstraňující plýtvání, jež vzniká v důsledku tradiční výroby systémem tlaku, 

kde je materiál v okamžiku, kdy je k dispozici, přesouván směrem od začátku do konce 

k následným operacím. V systému tlaku dává signál k výrobě dostupnost surovin a 

nákup surovin je závislý na předpovědi poptávky od zákazníků. Tento systém výroby je 

spojen s nehospodárností, nadvýrobou, plýtváním, nadbytečnými zásobami, které mají 

zamezit případným ztrátám či zpoždění ve výrobě (Vývojový tým vydavatelství 

Produktivity Press, 2008). Výroba je tedy realizována spíše v důsledku předcházející 

nadvýroby než na základě požadavků trhu. 

Globálním problém trhu je přesné stanovení budoucí poptávky zákazníka. Poptávka 

je variabilní, nestálá a často se měnící, čímž dochází ke vzniku velmi složitého tržního 

prostředí, ve kterém se musí plánovat výroba. Tato přirozená kolísání činí z vytváření 

předpovědí velice složitý proces, který v sobě musí zahrnovat nejen identifikaci, kdy 

dojde ke kolísání, ale i trendy v poptávce po konkrétních vlastnostech výrobků. Dalo by 
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se říci, že je ve skutečnosti nemožné uspokojit jedinečné zákaznické specifikace, natož 

je předvídat. Systém tahu by měl z tohoto pohledu ukončit všechny tyto spekulace, 

protože výrobu spouští skutečný požadavek zákazníka. 

Snižování nákladů je základním cílem výrobního systému Toyota (TPS). Tržně 

orientovaný systém výroby tahu definuje náklady ve vztahu k zisku a ceně odlišně od 

tradičního produktově orientovaného systému tlaku. Štíhlá výroba jako taková vnímá 

plýtvání coby zásadní faktor pro výrobní náklady. Až 80 % výrobních nákladů je 

zapříčiněno plýtváním jednotlivých procesů. Na základě narůstající se poptávky po 

širším sortimentu výrobků a jejich specifikací je vyžadováno, aby výrobci vyráběli 

v malých sériích, přičemž zároveň musí být zajištěny krátké dodací lhůty a vysoká 

kvalita. Klade se důraz i na rozmanitost výrobků (Liker, 2007, Vývojový tým 

vydavatelství Produktivity Press, 2008). 

Tradiční přístup vycházející ze zlepšování procesů se soustřeďuje na rozpoznání 

možností místních úspor či zlepšení efektivnosti. Hlavními zásadami jsou nejvyšší 

jakost, nejnižší náklady a nejkratší průběhové doby, které tvoří podstatu celé myšlenky. 

Ta je dále tvořena dvěma vnějšími pilíři, a to systémem Just-In-Time (nejviditelnější 

z charakteristických rysů TPS) a jidokou (automatizace s lidskými rysy). Středem 

tohoto systému jsou lidé. Celý komplex doplňují rozmanité prvky, které tvoří základy, 

k nimž patří potřeba standardizovaných, stabilních a spolehlivých procesů a zásada 

heijunka (vyrovnávání harmonogramu výroby z hlediska množství a rozmanitosti 

výrobků). Poslední zmiňovaný pojem heijunka je potřebný k tomu, aby byl systém 

stabilní a dovoloval udržování co nejmenších zásob (Liker, 2007, Vývojový tým 

vydavatelství Produktivity Press, 2008). 

V textu se objevují různé pojmy z oblasti štíhlé výroby, které mají samy o sobě 

podstatný význam a které se navzájem podporují. Metoda JIT znamená maximální 

možné odstraňování pojistných zásob, které mají jinak chránit před problémy, jež 

mohou ve výrobě nastat. Pokud by byl použit ideální příklad jednokusového toku, 

představoval by situaci, kdy se vyrábí jedna jednotka tempem, které odpovídá poptávce 

zákazníků. Užívání jen malého objemu pojistných zásob znamená, že problémy, jako 

jsou nedostatky v jakosti, začínají být okamžitě patrné. Tomuto přístupu odporuje 

jidoka, která dovoluje zastavit výrobní proces. To znamená, že pracovníci musejí řešit 

problémy okamžitě a důrazně aby mohla výroba opět pokračovat. Pokud dochází 
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k situaci, že se problémy ve výrobním procesu vyskytují opakovaně, nastává čas 

investovat do TPM (úplná produktivní údržba), v jejímž rámci se všichni učí, jak 

správně čistit, kontrolovat a udržovat výrobní zařízení. Aby nebyl systém neustále 

zastavován, je potřeba dosáhnout vysokého stupně stability. Lidé utvářející štíhlou 

výrobu musejí být neustále školení a cvičeni ve schopnosti vidět plýtvání a ztráty, řešit 

problémy s ohledem na jejich nejhlubší příčinu a to opakovaným dotazováním se, proč 

k danému problému dochází. Systém výroby tahem tedy již nespouští předpovědi 

dodávek materiálu a součástek od zákazníka, ale zákazníkova objednávka samotná 

(Liker, 2007, Lyson, Farrington, 2006).  

Metoda Just-In-Time představuje takovou filozofii výroby, na jejímž základě 

dochází k plánovanému očištění výroby od všech případných ztrát jak z pohledu času, 

tak kvality. Hlavním cílem je neustále zvyšování produktivity, a proto je nutné úspěšně 

provádět všechny výrobní činnosti potřebné k výrobě finálního výrobku od návrhu až 

po dodání k zákazníkovi, včetně všech fází přechodu od surovin k finálnímu výrobku.  

Metoda JIT může být charakterizována jako proces, jenž umožňuje vyrobit vše, co 

zákazník potřebuje, co nejrychleji a v potřebném množství, kvalitě a za pomocí 

minimálních prostředků v podobě osob, materiálu a strojů. 

V daném okamžiku proti sobě stojí nulový stav zásob, včetně zásob rozpracovanosti, 

nedokončených výrobků a hotových výrobků proti tradičnímu zachování skladů jako 

prevence proti nespolehlivému dodavateli nebo kolísající poptávce (Lyson, 

Farrington, 2006). 

Mezi požadavky na úspěch této metody patří: 

 dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

 krátké vzdálenosti mezi zákazníkem a dodavatelem, 

 spolehlivé dodávky, 

 konzistentní kvalita s nulovými vadami, 

 standardizace součástek a metod, 

 tok materiálu systémem. 
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Potenciální přínosy pro podnik byly shrnuty takto: 

 snížení nákladů spojených se šrotací vadných komponent a se 

zásobováním materiálu, 

 rychlé zjištění a náprava neuspokojivé jakosti a nakonec i vyšší kvalita 

nakupovaných dílů, 

 rychlá reakce na požadavky technické změny, 

 správná činnost menšího počtu dodavatelů, 

 zvýšení produktivity, snížení činností spojených s přepracovaností, 

 udržení si kapitálu snížením zásob nakupovaných dílů, surovin, 

nedokončených výrobků a hotových výrobků. 

Některé podniky mají s aplikací JIT potíže, a to např. z následujících důvodů:  

 Chybné předpovědi poptávky a neschopnost dodavatelů rychle se 

pohybovat na změny v poptávce. 

 JIT vyžaduje poskytnutí nezbytných systémů a metod komunikace mezi 

kupujícími a dodavateli. 

 Malé, nebo žádné bezpečnostní zásoby mohou vést k selhání výroby. 

 Nedostatek nízkých nákladových položek třídy C může zastavit výrobní 

linky stejně snadno jako selhání v dodávce vysoce-ceněné třídy 

položek. 

 V případě využití metody JIT přicházejí podniky o možnost výhody 

nákupu ve velkém, za nižší ceny, zároveň narůstají náklady spojené s 

doručováním, papírováním a ukládáním. 

 JIT není obecně vhodné pro položky, které mají krátkou dobu životnosti 

(Košturiak a kol., 2006, Lyson, Farrington, 2006). 

Důležitým poznatkem je fakt, že problémy a plýtvání představují ve většině podniků 

zdroje, ve kterých by měly hledat své další příležitosti k rozvoji a růstu. Plýtvání 

představuje činnosti, které netvoří přidanou hodnotu a jsou pro podnik určitým 

způsobem ztrátou, neboť vyžadují náklady. V odborné literatuře bylo popsáno osm 

základních typů plýtvání:  
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 Nadvýroba – jedná se o výrobu položek, na které nejsou objednávky. Dochází 

k vyvolání ztráty v podobě přezaměstnanosti a skladovacích a dopravních 

nákladů v důsledku nadměrných zásob. 

 Čekání (disponibilní čas) – představuje např. čas, kdy dělníci dohlížejí na 

automatizovaná zařízení nebo musí postávat a čekat na další krok 

zpracovatelského procesu nebo prostě nemají co dělat v důsledku vyčerpání 

zásob, četných zpoždění procesu, prostojů a poruch zařízení. 

 Přeprava, která není nezbytná – např. rozložení pracovního procesu na velkou 

vzdálenost, vyvolávání potřeby neefektivní přepravy, přesun materiálu, dílů 

nebo hotového zboží do skladu a ze skladu či mezi procesy. 

 Zbytečné zpracování – např. podnikání nepotřebných kroků ke zpracování 

dílů, neefektivní zpracování vinou špatných nástrojů a chybného 

konstrukčního řešení výrobku, ztráty vznikají i tehdy, když se poskytují 

výrobky vyšší jakosti, než je nutné. 

 Zásoby – nadbytečné zásoby surovin, rozpracované výroby či hotového zboží 

bývají příčinou delších průběhových dob, zastarávání, poškození zboží, 

dopravních a skladových nákladů a prodlev. Nadbytečné zásoby také mohou 

zakrývat problémy, jako jsou nevyváženost výroby, opožděné zásilky od 

dodavatelů, vady, prostoje zařízení a dlouhé seřizovací časy.  

 Zbytečné pohyby – každý neefektivní pohyb, který zaměstnanec musí 

vykonat při práci, jako je vyhledávání dílů, natahování se pro něco nebo 

jejich urovnávání, je ztrátový. Ztrátou je také zbytečná chůze. 

 Korekce (vady) – výroba vadných dílů či jejich úpravy. Opravy, předělávky, 

vyřazené zmetky, náhradní výroba, kontrola a dohled znamenají ztrátovou 

manipulaci, ztrátové časy a zbytečné úsilí. 

 Nevyužita tvořivost zaměstnanců – tento bod do série bodů plýtvání 

zakomponoval Jeffrey K. Liker v knize Tak to děla Toyota. Zahrnuje ztráty 

času, nápadů, dovedností, nových zlepšení a příležitostí k učení v důsledku 

toho, že nedochází k naslouchání zaměstnanci (Jirásek, 1998, Košturiak a 

kol., 2006, Liker, 2007, Mildorf, 2009, Smutný, Besedová, 2009). 

 



43 

 

Nejzávažnějším typem plýtvání v podniku se jeví nadvýroba a korekce. Tyto typy 

plýtvání spolu vzájemně souvisí. Nadvýroba představuje vyšší výrobu, než jaká je 

potřeba zákazníka. Je způsobena např. nekvalitním plánováním, špatnou predikcí, 

nedostatkem porozumění potřeb zákazníka apod. Pro podnik vytváří ztráty především v 

oblasti časové a peněžní. Korekce představuje kompenzaci chyb, které se objevily v 

některém z procesů během zpracování. Chyby poté mohou vést ke ztrátě příjmů, 

zbytečného využívání zařízení, plýtvání vstupů, omezování doby cyklu procesu a 

mohou způsobovat nadvýrobu. Mezi běžné zdroje chyb může patřit například lidský 

faktor, metody měření, materiály, stroje, podmínky prostředí aj. (Mildorf, 2009). 

Má-li se odstranit plýtvání z podnikových procesů, musí se nejprve umět především 

identifikovat a měřit. Základní metodou pro hledání plýtvání v podniku je management 

toku hodnot. Tato metoda je skvělým pomocníkem pro analýzu, vizualizaci a měření 

plýtvání v celém hodnotovém toku v podniku. Využití této metody není jen ve výrobě, 

ale také v logistice, vývoji nebo administrativě.  

Tok hodnot v podniku utvářejí všechny procesy, které se vyskytují na cestě od 

materiálu k hotovému výrobku. Jako nástroj zlepšování a komunikace umožňuje i 

plánování změn v toku hodnot a modelování budoucího stavu.  

Management toku hodnot napomáhá: 

 zobrazení současného stavu hodnot diagramem – mapa toku hodnot se utváří 

přímo ve výrobním procesu a zachycuje všechny toky (materiálový, 

informační), způsoby řízení výroby, parametry procesů a časy, kdy se přidává 

a nepřidává hodnota – z takto sestavené mapy lze zjistit, kde dochází 

k plýtvání z pohledu materiálu i času, 

 definuje se nový, efektivnější tok hodnot k zákazníkovi a jeho neustálé 

zlepšování, 

 realizují se kroky, které umožní přeměnu současného na nový stav (Renberg a 

kol., 2009, Košturiak a kol, 2006, Keřkovský, 2001, Lyson, Farrington, 

2006). 

 

Druhým významným pilířem TPS je metoda Jidoka. Ta má svůj původ v činnosti 

Sakichiho Toyody a v dlouhé řadě jeho vynálezů, které vnesly zásadní obrat do 

koncepce automatického tkalcovského stavu (vynález v podobě zařízení, které dokázalo 
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zaznamenat přetržené vlákna). Když se vlákno přetrhlo, uvedené zařízení stroj okamžitě 

zastavilo. Stav mohl být poté znovu seřízen a zároveň bylo zajištěno, aby se porucha 

znovu neopakovala. Jakost se tak stala neodmyslitelnou součástí procesu. Z tohoto 

důvodu je o zásadě jidoka někdy hovořeno jako o automatizaci – což je slovo odkazující 

k zařízení, jež je vybaveno lidskou inteligencí, která je zastaví, když se vyskytne 

problém. Jakost zajišťuje přímo na pracovišti, čímž je efektivnější a méně nákladná než 

dodatečné vyhledávání a napravování problému s jakostí. 

Metoda TQM (Total Quality Management) je definována jako způsob řízení v 

podniku tak, že každá práce či proces se provádí přesně podle stanoveného postupu, 

hned napoprvé a pokaždé stejným způsobem. To znamená, že každá fáze výroby nebo 

služby musí být provedena stoprocentně správně před tím, než bude pokračovat dál. 

Metoda TQM je založena na třech důležitých zásadách (Imai, 2004): 

 Zaměřuje se na zdokonalování produktů a služeb z pohledu zákazníka. 

Bez silných dodavatelsko-odběratelských vazeb, a to jak interních, tak 

externích, je TQM odsouzena k neúspěchu. 

 Dodavatelé mezi sebou soutěží z hlediska kvality, rychlosti a kvality 

dodávek a ceny. Nejlepším přístupem řízení dodavatelsko-

odběratelských vztahů je přístup založený na metodě JIT, která má za 

cíl získání a udržení vynikajícího výkonu. Neméně důležitým aspektem 

pro TQM je dlouhodobý a kvalitní vztah se zákazníkem. 

 Japonská koncepce kaizen (neustále zlepšování) se dotýká každého v 

podniku, na všech úrovních, a je založena na týmové prácí nikoliv na 

individuálním výkonu. Do postupu zlepšování patří: 

 poskytování vrcholového vedení, 

 vytvoření „kultury kvality“ související s neustálým 

zlepšováním, 

 týmová práce – tzn. zlepšování kvality týmů, 

 odpovídající alokace zdrojů, 

 kvalitní školení zaměstnanců, 

 měření a použití statistických pojmů, 
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 kvalitní zpětná vazba. 

Mezi faktory, které přispěly k rozvoji TQM, patří:  

 Globální konkurence pro prodej, zisk, zaměstnanost a prostředky jak 

v soukromém, tak i ve veřejném sektoru, vede k pojmu „světové 

výroby“, s důrazem na použití konkurenční výhody – zlepšení služeb 

pro zákazníky. 

 JIT a jiné podobné strategie, založené na principu nulového počtu vad –

 je jednodušší a zároveň levnější, vkládat kvalitu do produktu, než se 

pokoušet kvalitu zajišťovat 100% kontrolou.  

 

Metoda TQM pomohla postavit japonský průmysl po 2. světové válce opět na nohy. 

Proměnila levné a nespolehlivé výrobky označené Made in Japan za zboží s 

mezinárodní reputací, s vysokou kvalitou, spolehlivostí a inovativností. Tato filozofie 

myšlení se týká a zároveň její úspěšnost závisí na každém členu (zaměstnanci) podniku. 

Mezi některé výhody TQM patří: zlepšení spokojenosti zákazníků, zvýšení kvality 

výrobků a služeb, snížení odpadu a zásob s následným snížením nákladů aj. 

Hlavní kritikou TQM metody je, že mnohdy její příliš horliví zastánci soustřeďují 

svojí pozornost pouze na kvalitu a opomíjí tak jiné priority, které mohou být důležité 

například změny na trhu (Imai, 2004, Lyson, Farrington, 2006, Vývojový tým 

vydavatelství Produktivity Press, 2008). 

Cílem metody Absolutní údržba výrobních prostředků (TPM – Total Productivity 

Maintenance) je maximální efektivita výrobních zařízení po celou dobu jejich 

životnosti. Postihuje všechny zaměstnance ve všech odděleních a na všech úrovních, 

motivuje zaměstnance k údržbě prostřednictvím kroužků a dobrovolných aktivit a její 

součástí jsou takové základní prvky, jako vytvoření systému údržby, školení v oblasti 

základní údržby a řešení problémů a činnosti vedoucí k nulové poruchovosti (Imai, 

2004).  

Často vzpomínaným prvkem souvisejícím se zmiňovanou metodou TPM je metoda 

SMED pro rychlé změny sortimentu. Umožňuje systematicky redukovat všechen čas, 

který ubírá danému stroji kapacitu. Využívání metody rychlých změn (SMED) má 

obyčejně dva základní cíle, mezi které patří získání části kapacity stroje, která se ztrácí 
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jeho dlouhodobým přestavováním a zajištění rychlého přechodu z jednoho typu 

výrobku na druhý, a tím umožnit výrobu v malých dávkách – vyšší pružnost, nižší 

rozpracovanost výroby a kratší průběžná doba ve výrobě (Renberg a kol., 2009, 

Košturiak a kol., 2006, Keřkovský, 2001, Lyson, Farrington, 2006).  

V japonském jazyku je jedním z nejfrekventovanějších slov slovo Kaizen, které 

znamená „změna k lepšímu“. Může být lehce definováno buď jako způsob myšlení, 

který říká, že zítra musí být lépe než dnes, nebo jako zlepšení se v osobním, domácím, 

společenském či pracovním životě. Z pohledu pracovního prostředí, znamená kaizen 

neustálé zdokonalování. Představuje základ komplexního řízení kvality (TQM) a je 

silně spojený s japonským pojetím štíhlé výroby. Metoda kaizen je v podstatě klíčem 

k japonskému hospodářskému úspěchu a konkurenceschopnosti. Zatímco v Japonsku je 

tato metoda zakotvena hluboko ve společnosti, v západních zemích je její ohlas 

nepřítomný nebo velmi slabý. V českém prostředí je tento pojem poměrně nový a 

pozvolna se začíná rozšiřovat do vizí výrobních podniků.   

Podstatou metody kaizen je postoj a způsob myšlení všech vedoucích i řadových 

pracovníků. Takovýto postoj je charakteristický sebereflexi, sebekritičností a palčivou 

touhou se zlepšovat. Uznání vlastních chyb je lidmi chápáno negativně, jako určitá 

slabost. Myšlenka neustálého zlepšování je založena především na ochotě jednotlivce 

otevřeně řešit věci, které váznou nebo jdou špatně, převzít odpovědnost a navrhnout 

protiopatření, aby se předešlo dalšímu výskytu týchž problémů. Nedělitelnou součástí 

procesů kaizen je známá analýza pětkrát proč. Každé proč přivádí tazatele výše proti 

toku procesu a hlouběji do struktury podniku. V pozadí této metody je pochopení 

skutečnosti, že vedení jakéhokoliv podniku, chce-li dosáhnout svých cílů, musí usilovat 

o uspokojení potřeb zákazníka, což je hnací silou celé této myšlenky. Všechny aktivity 

podniku by měly v konečném důsledku vést ke zvýšení spokojenosti zákazníka (Imai, 

2004, Liker, 2007, Lyson, Farrington, 2006). 

Základem každé štíhlé výroby je štíhlé pracoviště. Jak říká jedno přísloví, „Čas je 

stínem pohybu.“, a proto na tom, jak kvalitně je navrženo pracoviště, závisejí pohyby, 

které na něm musejí pracovníci každý den vykonávat. Od těchto pohybů se poté odvíjí 

spotřeba času, výkonové normy, výrobní kapacita a další parametry výroby. K pojmu 

štíhlé pracoviště se zařazuje i zásada 5S. Jedná se o definování potřebných pomůcek a 

zařízení na pracovišti, odstranění všeho zbytečného z pracoviště, přesné definování 
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místa pro uložení potřebných položek na pracovišti, udržování čistoty a pořádku na 

pracovišti, dodržování disciplíny, pořádku a rozvoje myšlení a kultury 5S (Imai, 2004, 

Liker, 2007). 

Základem každé výroby, nejen štíhlé, jsou procesy kvality a standardizované práce. 

Kvalita musí být zabudována v procesu, stejně jako zjištění abnormality a reakce na ni. 

V podstatě tam, kde nejsou procesy pod kontrolou, kde předepsané parametry kvality 

nebo času vykazují nestabilitu a široký rozptyl, nemohou fungovat ani další prvky štíhlé 

výroby. Do štíhlého podniku nepatří jen štíhlá výroba, ale zahrnuje se do něj také štíhlá 

logistika, vývoj nebo administrativa (Liker, 2007).  

Dalším prvkem štíhlé výroby je výroba vyrovnaná, která umožňuje naplánování 

denní výroby rozdílných typů výrobků v posloupnosti, která srovnává nárůst a propad 

ve vyráběném množství. Objednávky na výrobu jsou řazeny v opakovaných 

schématech, což umožňuje vyrovnat mezidenní kolísání celkových objednávek tak, aby 

odpovídalo dlouhodobé poptávce. Konečný proces je určován množstvím každého typu 

výrobku, které musí být denně vyrobeno, aby se uspokojily požadavky zákazníků. 

V systému tahu je kontrola kvality a prevence dána zodpovědností každého operátora.  

Používání zastaralých počítačových systémů pro organizování výrobní logistiky 

vedlo ke zbytečným nákladům, předprodukci a nejistotě. Vytvořením informačního 

systému Kanban (komunikační systém pro štíhlou výrobu), který je charakteristický 

svou jednoduchostí a robustností, došlo k zefektivnění výrobní logistiky. Všechny 

druhy kanbanu signalizují předcházejícím procesům kdy a co vyrábět, upozorňují na 

výskyt problému nebo změn, které opravňují k zastavení výroby. Tento systém 

potřebuje přesně vědět potřebné časování a množství dílů pro to, aby byla zajištěna 

plynulost výroby. Jedná se o nápadný kontrast se soudobou západní společností, ve 

které jsou informační technologie a pokročilá automatizace často viděny jako způsob 

získání konkurenční výhody (Liker, 2007, Riezebos a kol, 2009, Vývojový tým 

vydavatelství Produktivity Press, 2008). 

Systém kanban podporuje především vyrovnanou výrobu udržováním stabilních a 

efektivních operací. Počet kanbanů, kterou jsou v procesu výroby zapotřebí, závisí na 

počtu palet nebo kontejnerů a jejich kapacitě, průběžných dobách, bezpečném množství 

zásob a době potřebné pro přenesení kanbanu. 
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Kanban pracuje i jako nástroj vizuálního řízení a to tak, že zůstává u výrobku, dokud 

není dokončen. Příliš mnoho kanbanů ukazuje nadbytek rozpracované výroby. Snížením 

jejich počtu dochází k odhalování problémových oblastí, které mohou být následně 

zlepšeny. Tato funkce řadí tento systém mezi cenné prostředky k odhalování plýtvání a 

k neustálému zlepšování výrobního systému.  

Kanbany se rozdělují na dva základní typy, a to:   

 Přepravní, které určují, kdy mají být součástky přesunuty na výrobní linku, či 

mezi procesy ve výrobě a montáži. Přepravní kanbany se dále rozdělují na 

dodavatelské a odběrové. 

 Dodavatelské jsou založeny na požadavcích potřebných pro 

montážní linky. Pokud je i do sítě dodavatelů rozšířen kanban, 

potom budou dodavatelé dodávat podle poptávky obdržené ze 

závodu ve formě dodavatelských kanbanů.  

 Odběrové představují vnitropodnikové kanbany, které se využívají 

mezi procesy v podniku a poskytují nezbytné detaily pro odběr 

součástek z předcházejících procesů.  

 Výrobní, které dávají určitým procesům pokyny k provedení určitých operací. 

Tento typ kanbanu zahrnuje kanbany signální a s výrobními příkazy.  

 Kanban s výrobními příkazy se běžně užívá u procesů, které 

nevyžadují přednastavení. Jeho úkolem je určit, co má být 

vyrobeno a v jakém množství.  

 Signální kanbany se užívají u lisování nebo jiných procesů, které 

vyžadují přednastavení (Košturiak a kol., 2006, Riezebos a kol, 

2009, Vývojový tým vydavatelství Produktivity Press, 2008).  

 

V posledních letech se prosazují u zeštíhlení koncepty sigma nebo six sigma, které 

částečně splývají. Oba tyto přístupy se však liší místem, kde se prosadily. Podobně to 

platí i o teorii omezení (TOC). Six Sigma je zobrazením přístupu vedoucímu ke 

zlepšení spokojenosti zákazníků snižováním a odstraněním vad na výrobcích. Tato 

metoda vznikla na počátku roku 1980 v Americe ve společnosti Motorola a jejím cílem 

je docílit výroby bez závad a to jak z pohledu produktů, tak procesů. Variabilita a 
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veškerá terminologie používána v její souvislosti stojí za vznikem jejího označení. 

Řecké slovo sigma se využívá ve statistice pro označení variability v čemkoliv, co jde 

změřit. Proč je tedy variabilita tak důležitá? Pokud se bude srovnávat proces s tím, co 

očekává zákazník, je vidno, že proces s velkou variabilitou vyprodukuje hodně neshod a 

zklame spousty lidí, což je jedním z nejběžnějších zdrojů problémů v procesu.  

Dosažení six sigma úrovně kvality výstupu znamená snižování variace procesů 

pomocí technik zvaných DMAIC – definovat (definování projektu, jeho rozsahu a cílů), 

měřit (měření současné úrovně výkonnosti procesu), analyzovat (analýza problému a 

určení hlavních příčin), zlepšit (opatření na zlepšení procesu a odstranění příčin 

problému) a kontrolovat (sledování a řízení procesu a zabezpečení trvalého udržení 

zlepšení), přičemž je důležité, aby lidé z různých oblastí procesu pracovali týmově a 

sdíleli společné nápady sloužící k vyřešení souvisejících problémů. Je však důležité, aby 

všechna jejich rozhodnutí byla založena na datech. Pomocí tohoto systému, lze 

zabezpečit efektivní využití zdrojů a podpory jednotlivých tymů (George, 2010, George, 

Rowlands, Kastle, 2005). 

Jelikož six sigma začíná u zákazníků, její cíl je jasný: odstranit cokoliv, co nesplňuje 

jejich požadavky – neshodu. Pojem zákazník je u metody six sigma pojímán v širším 

slova smyslu. Zákazník zahrnuje jak lidi mimo podnik, kteří kupují služby a výrobky, 

tak lidi uvnitř podniku, kteří používají výstupy práce. Six sigma klade velký důraz na 

dokumentování způsobu provádění práce, zkoumání toku práce mezi lidmi a pracovišti 

a poskytování znalostí a metod nezbytných pro trvalé zlepšování práce. Existují různé 

metody na zlepšování procesu. Většina z nich však slouží jednomu či dvěma cílům, a to 

odstranit kolísání kvality a rychlosti (hlavní zdroj neshod) a zlepšit tok procesu a jeho 

rychlost (George, 2010, George, Rowlands, Kastle, 2005, Košturiak a kol., 2006). 

TOC sám o sobě poskytuje ucelený systém pro management úzkých míst, ale 

některé nástroje logického myšlení jsou pro průmyslovou praxi v českých podmínkách 

někdy příliš komplikované. České podniky dokázaly za poslední roky úspěšně aplikovat 

mnohé z výše uvedených přístupů po jejich přizpůsobení domácímu prostředí. Stejně 

jako six sigma usnadňuje týmovou práci, usnadňuje i řízení různých projektů v podniku 

(Bicheno, 2004, Bicheno, 2002, Black, 2008, George, 2010, George, Rowlands, Kastle, 

2005, Lozano, Vallés, 2007). 
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Praxe ukazuje, že vhodné spojení uvedených přístupů má smysl. Skálopevné 

přebírání přístupu zeštíhlování z Japonska nevedlo k úspěchům, protože v Japonsku 

jsou jiné podmínky, přístupy a způsoby myšlení.  

 

4.2.3 Výhody a nevýhody koncepce štíhlého podniku 

Koncepce štíhlého podniku představuje komplexní a ucelenou filosofii, která vychází 

z reálně efektivních metod managementu a spojuje jejich výhody. Za hlavní přínosy této 

metody je možné považovat omezení plýtvání a omezení nákladů, dále vyrovnaná, 

flexibilní výroba s vysokou kvalitou a standardizace procesů s cílem zlepšování 

opakujících se procesů. Zavedení této koncepce představuje základ pro vytvoření 

učícího se podniku a využití nových „neotřelých“ pracovních postupů a heuristik. 

„Uspořené“ peníze plynoucí ze snižování nákladů lze dále využít jako zdroj pro 

rozšíření podniku nebo nové investice – tedy využití pro inovace. Z pohledu současné 

doby napomáhá vybudovat systém, který umožní podnikům zajistit efektivnější 

plynulost výroby, kvalitnější produkty, dodávkovou věrnost, lepší vztahy se zákazníky a 

v neposlední řadě také dobře motivované a spokojené zaměstnance.  

Největší nevýhodou při zavádění této koncepce do českých podniků je nutnost ji 

implementovat do podniku jako celek, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. 

Pokud by se aplikovaly pouze omezené celky, neměl by účinek této aplikace dostatečný 

efekt. Samotná implementace je velice zdlouhavá a náročná. Aby došlo k 

požadovanému zlepšení, je nutné ztotožnit s touto filozofií všechny pracovníky podniku 

včetně vrcholového vedení. 

Pouhá změna myšlení a chování v podniku ovšem nestačí, protože proces 

zeštíhlování není proces, který končí jeho vytvořením. Je nutné si zde nastavit určitý 

nový životní styl a ten se snažit udržovat a stále rozvíjet. Za dobu pokusů o 

implementaci metod zeštíhlování v různých podnicích hospodařících v rozlišných 

odvětvích v České republice vyšlo najevo mnoho klasických chyb spojených s jejich 

zaváděním. Mezi tyto klasické chyby může být zařazena neznalost filozofie zeštíhlování 

a jednotlivých metod, mechanické aplikování této metody, které bylo vytaženo 

z kontextu nebo například nepoznání souvislostí mezi jednotlivými kroky na cestě ke 

štíhlému podniku (Košturiak a kol., 2006, Lyson, Farrington, 2006). 
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4.3 ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT A ISO NORMY 14 000 

Dalším typem managementu, kterému se ve své práci podrobně věnuji, je 

management environmentální, a to z důvodu narůstající potřeby podniků ochraňovat 

životní prostředí a pozitivně působit na své okolí. V současné době oba vybrané 

managementy narůstají na významnosti. Jejich propojení není jen vysněným 

teoretickým přáním, je nutnou skutečností. Většina českých podniků si velmi dobře 

uvědomuje jejich důležitost jak pro zajištění konkurenceschopnosti, tak zároveň pro 

zlepšení výkonnosti a image podniku.  

Ekonomický pohled na řešení problémů životního prostředí ukazuje, že s danou 

problematikou je spojeno vynakládání poměrně značných prostředků jak v podobě škod 

při znehodnocování životního prostředí, tak v podobě nákladů na jeho ochranu.  

Neustálé zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoj hospodářství a jiná opatření 

podporující ochranu životního prostředí, vzrůstající zájem o danou problematiku a 

udržitelný rozvoj podporují trend dosažení a prokázání dobrého environmentálního 

profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Normy 

spojené s environmentálním managementem poskytují podnikům prvky účinného 

systému environmentálního managementu (EMS), který je možné integrovat s jeho 

ostatními potřebami, a tak pomáhat podnikům dosahovat environmentální, výrobní a 

ekonomické cíle. 

Environmentální systém managementu je součástí řídicího systému podniku. Ke 

svému chodu využívá organizační strukturu, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, 

procesy a zdroje podniku pro stanovení, realizaci a revizi environmentální politiky. 

Dalo by se říci, že slouží k převedení podnikových normativních, strategických a 

operativních aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a podnikového 

environmentálního managementu do jednoho standardizovaného konceptu. Podstatou 

EMS je snižování vlivu podniku na životní prostředí, přičemž je zajištěn proces jeho 

neustálého zlepšování (Kocmanová a kol., 2010, Šauer, 2007).  

 

 

 

 



52 

 

4.3.1 Podnik a životní prostředí 

Člověk je součásti životního prostředí a existenčně je na něm závislý. Svou 

každodenní činností ovlivňuje komplikovaný systém vazeb mezi zemí a jejími 

jednotlivými sférami a mění jej. Cenou za pokrok v civilizaci jsou neustálé změny 

v přirozeném životním prostředí. Zpočátku byly zásahy, vzniklé působením člověka, 

nepatrné a lokálně omezené. Postupem času s rozvojem industrializace získaly novou 

dimenzi a kvalitu. Na tyto masivní vlivy reaguje příroda velkoplošně a často 

s výrazným časovým zpožděním. Změna v globální ekologii ohrožuje lidský život nejen 

přímo, působením na látkovou výměnu člověka, ale i svými účinky na podmínky nutné 

pro život jako jsou zásobování vodou, úrodnost půdy, klimatické poměry aj (Kramer a 

kol., 2005).  

Jak již bylo uvedeno výše, lidské potřeby (spokojenost zákazníka) jsou hnací silou 

ekonomiky. Prostředky, které slouží k uspokojení lidských potřeb, jsou nazývány statky 

a jsou částečně dány k dispozici přírodou a částečně musí být vyrobeny člověkem. Tak 

jako člověk, tak i každý podnik svou činností působí na životní prostředí. Přitom je 

nutné podotknout, že pod pojmem životní prostředí není chápána zjednodušeně jen 

příroda, nýbrž celé životní okolí, které je možné rozčlenit do čtyř základních struktur: 

 struktura přírodního prostoru (krajina s jednotlivými ekosystémy a jejich 

elementy – klima, půda, voda, organismy), 

 produkční struktura (počet, druh a propojení podniků, krajinné a lesní 

hospodářství), 

 infrastruktura (dopravní komunikace, obchod a zásobování, služby, 

zdravotnictví, vzdělávání, kultura), 

 struktura obyvatelstva (věková struktura, imigrace, emigrace, hustota 

osídlení, kvalifikační struktura). 

Jak uvnitř těchto struktur, tak mezi nimi, existují rozmanité komplexy vzájemných 

účinků a zpětných vazeb, do kterých podnik více či méně zasahuje, stává se příčinou 

různých působení a sám musí snášet určité vlivy a reagovat na ně. Podnik nejen že 

klade požadavky na jednotlivé struktury, ale zpětně i na tyto struktury působí. Celý 

tento systém vzájemných vazeb je podpořen zákony a politikou rozhodování podniku 

(Kramer a kol., 2005). 
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V průběhu doby, především na konci 60. let a začátku 70. let, byly problémy 

životního prostředí především ve vysoce průmyslových zemích stále více patrné a jejich 

příčiny poznané. Problémy životního prostředí nejsou nové, nová je však globálnost 

jeho ohrožení, které dříve bylo spíše lokální povahy, kdežto dnes představuje existenční 

hrozbu pro celý svět.  

Obecně se odborníci přiklánějí ke třem základním příčinám problémů životního 

prostředí:  

 příčiny podmíněné rozvojem – rozhodující význam nárůst obyvatelstva 

(nárůst obyvatelstva, urbanizace, hospodářský růst), 

 sociálně ekonomické příčiny – následky konzumních a produkčních 

procesů pro přirozené životné prostředí (ŽP jako veřejný majetek, vznik 

externích nákladů na ŽP, lidské chování škodící životnímu prostředí), 

 příčiny vyplývající z hospodářského systému (tržně hospodářský 

demokratický systém, centrálně spravovaný socialistický systém). 

Globální problémy životního prostředí se vyvíjejí ve vzájemných závislostech. Tyto 

jednotlivé problémy se dají v rámci podniku rozčlenit na tři základní a to:  

 ekologická problémová dimenze – omezené množství či zhoršená kvalita 

zdrojů – ekologická efektivnost, 

 společenská problémová dimenze – intenzifikace požadavků 

společenských skupin ve vztahu k ŽP, ohrožení legitimity podniku – 

legitimita, 

 konkurenčně strategická problémová dimenze – změna tržních vstupních a 

výstupních bariér, přibývání ekologicky orientovaných spotřebitelů, 

ekologicky orientovaná substituční konkurence – ekonomická efektivnost. 

Tyto tři dimenze ukazují na nutnost začlenění požadavků životního prostředí do 

podnikatelských rozhodnutí. Je důležité podotknout, že podniky jsou v rámci svých 

rozmanitých vztahů s přirozeným životním prostředím chápany jako hlavní příčina 

poškozování životního prostředí (Kramer a kol, 2005, Fildán, 2008).  
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4.3.2 Dobrovolné environmentální nástroje 

Určité dobrovolné environmentální aktivity začaly podniky realizovat zhruba v 

polovině osmdesátých let minulého století, kdy se na popud různých průmyslových 

havárií začaly vyhlašovat soubory zásad, jejichž plnění mělo zajistit jak ochranu 

životního prostředí a zdraví, tak i zvýšení bezpečnosti zaměstnanců podniku. 

Velký vliv na rozvoj dobrovolných environmentálních aktivit mělo mimo jiné i 

vydání tzv. „Podnikatelské charty trvale udržitelného rozvoje“ Mezinárodní obchodní 

komorou v roce 1991. Uvedená Charta, která obsahuje 16 zásad týkajících se 

environmentálního chování podniku, se stala základem mezinárodní normy ISO 14 001, 

podle níž se mohou dnes v podnicích zavádět environmentální manažerské systémy. 

Z praktického hlediska je možné dobrovolné environmentální aktivity rozdělit na 

základě míry propracování a sjednocení postupu při jejich realizaci na dobrovolné 

nástroje a doporučené přístupy (Cenia, 2012, Ministerstvo životního prostředí, 2010).  

U dobrovolných nástrojů, kde jsou už realizační postupy na mezinárodní úrovni více 

či méně podrobně stanoveny, se jedná o aplikaci určitých metod či systematických 

postupů nebo návodů. Naproti tomu u doporučených přístupů není jejich realizace zcela 

jednotně stanovena, protože tyto přístupy jen doporučují určitý cíl nebo způsob chování, 

ale neposkytují jednotný popis cesty k tomuto cíli či metody na dosažení doporučeného 

chování. Hlavním důvodem obtížnosti jednotné formalizace doporučených přístupů je 

tedy velká variabilita dosažení cíle. Jednotný návod by tak nemusel v každém případě 

vést k dosažení žádaného snížení negativního dopadu na životní prostředí z celkového 

národohospodářského hlediska (Cenia, 2012). 

Při použití dobrovolných nástrojů podnikem je třeba vědět, jaký bezprostřední 

výsledek to přinese (účel nástroje) a zda jejich použití vyžaduje či nevyžaduje vytvoření 

určitých vnějších podmínek (nezávislost používání nástroje). Dobrovolné nástroje podle 

jejich účelu lze rozdělit do tří skupin: 

a) Dobrovolné nástroje regulační (redukční) – Účelem je snížení celkového 

negativního dopadu podniku na životní prostředí. Mezi regulační nástroje patří 

především: 

 Zavádění environmentálních manažerských systémů v podniku, a to jak podle 

EMAS, tak i podle normy ISO 14 001, kde je v obou případech obsažen 
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požadavek neustálého zlepšování čili kontinuálního snižování působení 

škodlivých vlivů podniku na životní prostředí.  

 Ekodesign, jenž představuje navrhování a konstrukci produktů s důrazem na 

snižování vlivů negativně působících na životní prostředí. 

 Ekolabeling, jehož úkolem je podpořit výrobu a spotřebu výrobků a služeb, 

jež získaly značku „Ekologicky šetrný výrobek“ či „Ekologicky šetrná 

služba“ a mají tak prokazatelně nižší negativní dopad na životní prostředí než 

neoznačené alternativní výrobky a služby. 

 Monitoring a targeting vedoucí ke snižování spotřeby energie.  

Zvláštní postavení mají dva specifické nástroje, tj. dobrovolné dohody a jednostranné 

závazky, které umožňují snížení či odstranění vlivů negativně působících na životní 

prostředí vždy podle konkrétního případu. 

b) Dobrovolné informační nástroje podnik používá k získání a k poskytnutí 

informací o svých vlivech na životní prostředí. Patří zde: 

 Metoda LCA (poskytuje informace o vlivech určitého systému, např. 

výrobku, na ŽP), 

 Čistší produkce (poskytuje informace o příčinách způsobujících vznik 

negativních vlivů podniku na životní prostředí a také o možnostech, jak 

některé z nich odstranit), 

 Environmentální manažerské účetnictví, (poskytuje informace o nákladech a 

přínosech spojených s problematikou ŽP), 

 Environmentální benchmarking neboli porovnání s nejlepším (poskytuje 

informace o příčinách rozdílného působení podniků na životní prostředí), 

 Environmentální reporting (soubor zveřejňovaných informací o vlivech 

podniku na životní prostředí), 

 Vlastní environmentální tvrzení (soubor informací o podniku nebo jeho 

produktech z pohledu jejich vlivů na životní prostředí, jenž podnik 

vypracovává podle normy ISO 14 021 a zveřejňuje), 

 Environmentální prohlášení III. typu (soubor informací o vlivech výrobku na 

životní prostředí, jenž podnik vypracovává dle ISO/14 025 a které 

zveřejňuje). 
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c) Dobrovolné nástroje vzdělávací – hlavním úkolem těchto nástrojů je vychovat 

subjekty chápající problematiku životního prostředí a vytvořit v nich vědomí 

odpovědnosti za stávající stav životního prostředí. 

 

Dobrovolné nástroje, které se dělí podle nezávislosti jejich používání, lze dále dělit 

na nástroje nevyžadující a vyžadující vnější součinnost. Nástroje nevyžadující vnější 

součinnost jsou zcela v kompetenci samotného podniku. Jejich aplikace není vázána na 

činnost žádných dalších subjektů a ani na vytvoření žádných vnějších podmínek 

(metoda LCA, čistší produkce, monitoring a targeting, environmentální benchmarking 

aj.). Naproti tomu nástroje vyžadující vnější součinnost nemůže podnik používat bez 

existence určitých podmínek, tj. vytvoření určitých, na podniku nezávislých institucí 

nebo pravidel. Jedná se o podmínky přímo související s vlastní realizací nástroje. Mezi 

nástroje vyžadující vnější součinnost patří např. environmentální systémy řízení 

zaváděné jak dle směrnice EU, tak i dle mezinárodní normy ISO 14 001, ekolabeling 

(environmentální značení I. typu) aj (Cenia, 2012, Kramer a kol., 2005, Ministerstvo 

životního prostředí, 2012). 

 

4.3.3 Ochrana životního prostředí jako součást podnikového managementu 

K pochopení podstaty systému politicky řízené ochrany životního prostředí 

podnikem je žádoucí zapátrat v minulosti a poukázat na její vývoj. Poprvé byl tento 

systém řízení uzákoněn v příloze ES 1836/93 v podobě nařízení EMAS I (Eco-

Management Audit Schneme) a následně v normě ISO 14 000 v roce 1996. Při zavádění 

a udržování těchto systémů jsou používány stejné přístupy, které jsou známy z oblasti 

managementu kvality. Z tohoto tvrzení je patrná již dříve zmiňovaná provázanost 

jednotlivých typů řízení v celopodnikovém managementu (Ministerstvo životního 

prostředí, 2010). EMAS spočívá na vlastní odpovědnosti podniků pro překonání 

environmentálních následků jejich aktivit. Je zacílen v souladu se schváleným 

programem, který byl předložen Komisí a schválen rozhodnutím Rady EU z 1. února 

1993 v obecném konceptu, na udržitelný a environmentálně příznivý rozvoj pomocí 

kontrolované environmentálně orientované podnikové organizace a výrobních postupů 

šetrných ke zdrojům. Schválením EMAS I nařízením na základě dobrovolné účasti 
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průmyslových podniků na společném systému environmentálního managementu a 

auditu získalo poprvé právní základ auditovaní podniků a jejich výrobních úseků na 

environmentálně relevantní aspekty, a tím i na preventivní a procesy doprovázející 

ochranu životního prostředí vůbec. Toto nařízení vstoupilo v platnost v dubnu 1995 pro 

všechny státy Evropské unie a dosud umožňuje dobrovolnou účast podniků v systému 

řízení ochrany životního prostředí. Je však třeba uvést, že členské státy měly pouze 21 

měsíců od počátku platnosti nařízení k tomu, aby zajistily, že národní povolovací 

systémy budou plně funkční. Každý stát EU se s tímto nařízením vyrovnal po svém, a to 

vydáním vlastního zákona či nařízení vlády, které vytvářelo rámec pro ověřování a 

registraci systému environmentálního managementu. Finálním výstupem bylo zjištění, 

že EMAS I dosáhlo své účinnosti z pohledu zlepšení environmentálního profilu 

podniku. Zkušenosti získané při používání uváděného nařízení (EHS) č. 1836/93 by 

měly být využity tak, aby systém mohl ještě ve větší míře působit na zlepšování 

všeobecné snahy o ochranu životního prostředí v podnicích (Envi Group, 2009, 

Ekonoviny, 2010, Fildán, 2008, Kramer a kol., 2005).  

Přistoupením k programu se podnik zavazuje hodnotit a zlepšovat dopad svých 

činností na životní prostředí, čímž zároveň naplňuje požadavky ochrany a zlepšování 

kvality životního prostředí a zohledňování principů trvale udržitelného rozvoje, které 

zakotvuje smlouva o Evropské unii. Původem byl tento program určen pro podniky 

výrobní (průmyslové) sféry, ale po jeho zrevidování na EMAS II, došlo k rozšíření jeho 

využití z oblasti průmyslu na všechny ekonomické sektory (včetně veřejných institucí) a 

zajištění větší účastí všech zaměstnanců jednotlivých podniků na zavádění EMS 

(EMAS) (Ekonoviny, 2010, ENVI Group, 2010, Iraldo a kol, 2009).  

Revize EMAS I na EMAS II byla provedena v březnu roku 2001 a to nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.761/2001. Hlavní cíle revize a nového nařízení 

jsou rozšíření platnosti nařízení z oblasti průmyslu na všechny ekonomické sektory, 

širší účast zaměstnanců na zlepšování procesu vlivu podniku na životní prostředí, 

posílení komptability EMAS a ISO 14 001, podpora účasti malých a středních podniků 

v programu, zavedení loga programu EMAS a kvalitní posuzování přímých a 

nepřímých vlivů činností podniku na životní prostředí – rozdělení na přímé a nepřímé 

environmentální aspekty (např. data o materiálových a energetických vstupech, 
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posuzování environmentálních investic, zavedení environmentálního manažerského 

účetnictví, apod.) (Iraldo a kol, 2009, Ministerstvo životního prostředí, 2010).  

To, že se daná problematika stala součástí vládních nařízení a zákonů, vypovídá o 

její narůstající důležitosti a její nutnosti aplikace do řízení podniku. Je na samotném 

podniku, jestli se rozhodne pro zavedení respektive certifikaci nebo ho k tomu donutí 

jiné požadavky. Normy je možné aplikovat jak v malých, tak i velkých podnicích. Jsou 

využitelné v různých oborech podnikání a také v neziskových organizacích (podnicích). 

Když už byla zmíněna provázanost jednotlivých typů řízení podniku, v tomto případě 

s managementem kvality, je případná certifikace EMS zpravidla nabízena stejnými 

subjekty, které mají oprávnění k akreditaci systémů managementu kvality (ISO 9001). 

Z toho vyplývá, že certifikaci u jednoho podniku zpravidla zabezpečuje jedna 

certifikační organizace. Navíc je možné, oba manažerské přístupy spojit, což je obvykle 

výhodnější než certifikace každého systému zvlášť (Kramer a kol., 2005, Pitner, 2011). 

 

4.3.4 Podstata systému environmentálního managementu  

Jelikož zavádění, udržování a rozvíjení systému environmentálního managementu 

vychází mimo jiné z normy ISO 14 000, je nutné si popsat základní osnovu požadavků 

na tuto normu, která je zároveň jejími základními pilíři. Mezi tyto pilíře se zahrnuje:  

 Vytvoření environmentální politiky přiměřené rozsahu systému EMS.  

 Účelná identifikace významných environmentálních aspektů z důvodů 

popsání všech environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, které 

jsou zahrnuty do systému EMS.  

 Určení požadavků právních předpisů a jiných požadavků, které se na 

podniky vztahují.  

 Identifikace priorit a přiměřených environmentálních cílů a jejich cílových 

hodnot.  

 Vybudovaní struktury a zpracování programů pro realizaci přijaté politiky 

a dosažení stanovených cílů.  

 Provádění plánování, řízení, monitorování, přezkoumávání, přijímání 

opatření tak, aby byla dosažena shoda s environmentální politikou a 

přiměřenost celého systému EMS.  
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 Systém musí být schopen přizpůsobovat se měnícím podmínkám a 

změnám.  

Normy ISO řady 14 000 představují celosvětově použitelné dokumenty, které slouží 

nejen pro zavedení EMS do podnikové praxe, ale i pro certifikaci těchto systémů. 

Směrodatnou pro zavedení a certifikaci EMS je zejména norma 14 001 (Kramer a kol., 

2005).  

V České republice patří mezi ty nejhlavnější normy ČSN EN ISO 14 001:2005 

(systém environmentálního managementu – jedná se o závaznou normu, podle níž je 

prováděna vlastní certifikace) a ČSN EN ISO 14 004:2005, která představuje 

metodickou pomůcku k zavádění EMS do podnikové praxe. Normu ČSN EN ISO 

14 001 lze uplatnit v podnicích všech typů a velikostí, při zohlednění vnitřních i 

vnějších podmínek. Na základě této normy bývá strukturován EMS popsaný v 

environmentální příručce. V případě vlastní certifikace je určující jen vlastní text 

normy. Informativní příloha je jen fakultativním dokumentem a vůči jejím dokumentům 

by nemělo dojít k vystavení případné neshody. Stejně jako v případě systému řízení 

kvality byla i pro zavádění a certifikaci EMS vytvořena řada norem. Podniky, které 

potřebují všeobecnější návod v řadě dalších otázek spojených se systémy 

environmentálního managementu, používají normu ČSN EN ISO 14004 (Fildán, 2008, 

Kramer a kol., 2005, ISO, 2011).  

Mezi další podpůrné normy směrnice ISO 14 000, jenž se některé váží k zavádění a 

udržování systému EMS a některé jdou nad jeho rámec, patří:  

  ISO 14 001  – systém environmentálního managementu – specifikace 

a směrnice pro použití – EMS s návodem pro její použití – 

představuje kriteriální normu, podle které je prováděna vlastní 

certifikace (ostrý audit) – analogie s normou ISO 9001, 

 ISO 14 004 –  všeobecné směrnice k zásadám, technice a vytváření systémů 

EMS – metodická pomůcka pro zavádění EMS do podnikové 

praxe – analogie s normou ISO 9004, 

 ISO 14 005  –  směrnice pro postupné zavádění systému environmentálního 

managementu, včetně využití hodnocení environmentální 

výkonnosti, 
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 ISO 14 006  – pokyny pro začlenění eko-designu, 

 ISO 14 010  – směrnice pro environmentální audit – všeobecné zásady, 

 ISO 14 011  –  směrnice pro systémy environmentálního managementu – Audit 

systémů environmentálního managementu, 

 ISO 14 012 –  kvalifikační požadavky pro environmentální auditory, 

 ISO 14  015 – environmentální posuzování míst a organizací (EASO), 

 ISO 14 020  – ISO 14 024 – soubor norem určený k environmentálnímu 

značení, 

 ČSN 14 021 –  environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální 

tvrzení, 

 ČSN 14 024  –  environmentální značení typu I – Zásady a postupy, 

 ISO 14 031  –  směrnice pro hodnocení environmentálního profilu, 

 ISO 14 032  – příklady hodnocení vlivu na životní prostředí, 

 ISO 14 033  –  environmentální informace, 

 ISO 14 040  –  posuzování životního cyklu – Základy a osnova, 

 ISO 14 041  –  posuzování životního cyklu – Stanovení cíle a rozsahu a 

inventarizační analýza, 

 ISO 14 042  –  posuzování životního cyklu – Hodnocení dopadů, 

 ISO 14 043  –  posuzování životního cyklu – Interpretace životního cyklu, 

 ISO 14 044  –  posuzování životního cyklu – Požadavky a pokyny, 

 ISO 14 045  –  Eko-hodnocení efektivnosti systémů výrobků – Zásady, 

požadavky a pokyny, 

 ISO 14 047  – posuzování dopadů životního cyklu – Příklady použití ISO 

14 042, 

 ISO 14 049  –  posuzování dopadů životního cyklu – Příklady použití ISO 

14 041, 

 ISO 14 050  –  environmentální management – slovník,  

 ISO 14 051  – environmentální management – materiálových toků 

nákladového účetnictví – obecný rámec, 

 ISO 14 062 – integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje 

výrobku, 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=23164
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=43268
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=38498
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=43262
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=31026
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=29834
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=41492
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=50986
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=33020
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 ISO 14 063  –  environmentální komunikace, 

 ISO 19 011  – pokyny pro jakost a/nebo systému environmentálního 

managementu audit, 

 ISO 13 315-1–  konkrétní environmentální management a jeho struktura – 

obecné principy. 

Z podrobného výpisu je patrné, že norma ISO 14 000 je opravdu velice rozsáhlá. 

Jednotlivé podpůrné normy, ze kterých se skládá, usilují o to, aby podnik minimalizoval 

všechny rušivé vlivy svých činností na životní prostředí. Zabývají se způsobem, jakým 

podniky pracují, nikoliv výsledky jejich práce. Cílem je aktivně podporovat vše, co je 

možné udělat pro prevenci škod na životním prostředí, ať už v průběhu výroby nebo při 

používání výrobků, znečišťováním nebo vyčerpáváním přírodních zdrojů. Podniky musí 

svůj systém péče o životní prostředí stále zlepšovat, aby vyhověly požadavkům normy. 

Rozsah a časový rámec tohoto procesu je určován samotným podnikem v závislosti na 

ekonomických a jiných okolnostech (Kocmanová a kol., 2010, ISO, 2011).  

Systém environmentálního managementu se drží schématu PDCA “Plánuj-Dělej-

Kontroluj-Jednej“. Po úvodním přezkoumání pokračuje podnik podle modelu PDCA. 

Ten umožňuje neustálé zlepšování systému EMS a celkového environmentálního 

profilu podniku. Do složky „Plánuj“ se zahrnuje identifikace environmentálních aspektů 

a s nimi spojené dopady, monitorování právních a ostatních požadavků, stanovení 

kritérií enviprofilu, stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot a stanovení a 

používání ukazatelů environmentálního profilu. Činnosti ve skupině „Dělej“ se zabývají 

zavedením a provozem systému EMS. Ať už vytvořením jeho struktury, definování si 

rolí, odpovědností a pravomocí, tak také zajištěním odpovídajícího výcviku osob 

pracujících pro podnik – dokumentace, komunikace a připravenost. Jakmile jsou 

splněny tyto dvě složky schématu, přichází na řadu činnost s názvem „Jednej“, která 

přezkoumává systém EMS a přijímá opatření k jeho zlepšení. Na závěr se provádí 

kontrola neboli posouzení procesů EMS (Fildán, 2007, Kramer a kol., 2005).  

Než dojde k implementaci systému, který se zabývá ochranou životního prostředí, do 

podniku, je důležité si stanovit výchozí pozici. Pro její stanovení se používá úvodní 

environmentální přezkoumání. Výsledky tohoto přezkoumání jsou podkladem pro 

stanovení priorit environmentální politiky, určení cílů a cílových hodnot. Zároveň 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=31169
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=13&ics2=20&ics3=10&csnumber=53687
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představují výchozí hodnoty pro následné hodnocení systému environmentálního 

managementu. Podstatou pojmu politika je základní představa a nasměrování chování 

celého podniku v dlouhodobém měřítku. Environmentální politikou (EP) se rozumí 

písemné prohlášení podniku o tom, jaké přijal zásady environmentálního chování a z 

něho plynoucí záměry. S celkovou podnikovou strategií vytváří prostor pro její činnost 

a pro další rozpracování do podoby environmentálních cílů, programů a cílových 

hodnot. Součástí EP je i prevence znečištění, která může být spojena s vývojem nových 

výrobků či služeb a nových procesů (Ekonoviny, 2010, Fildán, 2007). 
 

 

4.3.5 Systém environmentálního managementu v českých podnicích 

Na základě vstupu České republiky do Evropské unie a z toho vyplývající plné 

aplikovatelnosti a platnosti nařízení č. 761/2001 se program EMAS v ČR řídí od 

1. května 2004 primárně zmíněným nařízením. Z aktualizovaných pravidel zůstávají v 

platnosti ta, ve kterých ponechává nařízení členským státům volnost k individuální 

úpravě. Rámec pro fungování programu EMAS v ČR je složen ze dvou dokumentů, 

mezi které patří – národní program a pravidla k zavedení systému řízení podniků a 

auditů z hlediska ochrany životního prostředí. Zavedení systému environmentálního 

managementu je stále dobrovolné rozhodnutí. Pokud však již začal nějaký podnik 

systém zavádět, popřípadě ho má již zavedený, a chce si EMS nechat oficiálně potvrdit, 

musí použít standardizovaný způsob, který se řídí podnikovými nebo normativními 

požadavky. K mezinárodním normám, které se používají pro implementaci systémů 

environmentálního managementu v České republice, patří již výše uváděná nařízení 

EMAS a norma ČSN EN ISO 14 001 (Fildán, 2008, Kramer a kol., 2005). 

Mezi rámcové podmínky, které jsou nutné k implementaci národního programu 

EMAS do jednotlivých podniků, patří: 

 požadavky na environmentální politiku, program, prohlášení a audit, 

 stanovení výše poplatků za registraci, 

 stanovení kritérií pro vymazání z registrace, 

 charakteristika povinností akreditovaných znalců či enviověřovatelů, 

včetně požadavků na jejich akreditaci, 
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 definice oblastí úkolů připojených institucí, včetně akreditačního systému 

a dohledu nad aktivitami akreditovaných enviověřovatelů či znalců. 

Samozřejmostí je, že k požadovaným rámcovým podmínkám patří také definice 

důležitých pojmů (Fildán, 2008). V grafu č. 1 lze vidět vývoj podniků s EMAS v ČR 

mezi léty 2000 až 2010. 

 

 

Graf 1 Vývoj počtu podniků s EMAS v ČR v letech 2000 - 2010 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z MŽP. Dostupné z:  

<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/dobrovolne_nastroje_souhrnne_zpravy/$FILE/on

pzp-zprava_dn_2010-20110816.pdf>. [2012-09-30]  

 

Zavedení systému EMS představuje závazek pro všechny osoby pracující v podniku. 

Úkoly a odpovědnosti související s environmentálním systémem nemají pouze 

pracovníci oddělení ochrany životního prostředí. Zavedený systém se musí dotýkat 

v přiměřené míře všech pozic v podniku. K zavedení systému musí podnik poskytnout 

patřičné zdroje, úlohy, odpovědnosti, pravomoci, schopnosti a podpůrné mechanismy. 

Vrcholové vedení si musí ustanovit zvláštního zástupce, tedy představitele pro daný 

systém. Ten nese základní odpovědnosti a pravomoci směřující k zavedení, udržování a 

zlepšování systému environmentálního managementu a k podávání zpráv vrcholovému 

vedení o úrovni systému. Základním zdrojem plnění požadavků systému EMS jsou 

lidské zdroje s odpovídající způsobilostí a kvalifikací. Jelikož se daná oblast neustále 
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rozvíjí, jsou nutná další školení, která umožní současným, ale i nově příchozím 

zaměstnancům do podniků rozšířit si své znalosti o této problematice.  

Do systému EMS musí být také zahrnut EKO-audit, který představuje produkt pro 

vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností bez nutnosti hlubších znalostí legislativy 

životního prostředí. Jedná se o kompletní a přehledný souhrn veškerých povinností na 

úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby 

provozující podnikatelskou činnost (Ekonoviny, 2010, ENVI Group, 2010, Fildán, 

2008, Ministerstvo životního prostředí, 2010). 

 

4.3.6 Dobrovolný environmentální nástroj – norma ČSN EN ISO 14 001
 

Norma ČSN EN ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní 

prostředí (systém EMS). Aplikováním takovéhoto systému řízení musí podniky 

vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím 

své politiky a cílů. Implementace systému environmentálního managementu podle série 

norem ISO 14 000 neklade specifické požadavky na zřízení nových institucí. Pro 

podniky neexistuje také žádná povinnost k registraci. Podnik, jenž chce implementovat 

EMS, musí splnit pouze požadavky stanovené normou ČSN EN ISO 14 001. Tato 

mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu 

tak, aby podniku umožnila získat informace o významných environmentálních 

aspektech, vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnují požadavky právních 

předpisů a jiné požadavky, které se na podnik vztahují. Týká se především těch 

environmentálních aspektů, které si podnik identifikoval, které může řídit a na které 

může mít vliv. Sama o sobě daná norma nestanovuje specifická kritéria 

environmentálního profilu. Všeobecnější návod v řadě dalších otázek spojených s EMS 

je obsažen v normě ČSN EN ISO 14004 (Ekonoviny, 2010, Fildán, 2008, Kramer a 

kol., 2005, Ministerstvo životního prostředí, 2010).
 

Jak již bylo uvedeno, normu je možné aplikovat ve všech českých podnicích 

nezávisle na oboru činností či velikosti podniku a mezi její hlavní cíle se zahrnuje 

kladení důrazu na určení vlivu všech činností podniku na životní prostředí a aktivnější 

řízení těch, jejichž dopad na tuto oblast je významný, a sledování novelizací všech často 

se měnících legislativních a jiných předpisů týkajících se životního prostředí a jejich 

dodržování, nejen v České republice, ale převážně na úrovni Evropské unie. K tomu, 
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aby mohl být podnik certifikován, musí být certifikace provedena autorizovanou 

institucí.  

Tato norma je svou strukturou podobná normám ISO 9001:2000 a OHSAS 

18001:1999, proto je výhodné a taktéž se doporučuje zahrnout její požadavky do 

uceleného podnikového managementu. Nesmí se taktéž opomenout implementovat cíle 

spojené s ochranou životného prostředí do celopodnikových cílů, protože se tato 

politika stává nedílnou součástí každého podniku a její narůstající význam, by měl být 

v jejich řízení zohledněn (Fildán, 2008, Kramer a kol., 2005, Ministerstvo životního 

prostředí, 2010). 

 

4.4 INTEGRACE ŠTÍHLÉHO ŘÍZENÍ VE VÝROBĚ A 

ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 

Jelikož cílem disertační práce je navrhnout integraci dvou výše popsaných typů 

managementu, a to štíhlého a environmentálního, bylo by vhodné zmínit se o 

poznatcích sesbíraných k tématu této problematiky. Na základě analýzy odborné 

literatury, především vědeckých článků umístěných v elektronických databázích, bylo 

zjištěno, že někteří zahraniční autoři zmiňují uváděnou implementaci této integrace do 

podniků, především z pohledu štíhlého řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců a 

jejích vztahů k odpadům. V oblasti české vědecké literatury nebyly nalezeny žádné 

hodnotné informace k této problematice, z toho důvodu je následující kapitola 

postavena pouze na informacích nabytých ze zahraničních zdrojů, které utvrdily 

realizovatelnost cílů této práce.  

V článku Reduction of Wastages in Motor Manufacturing Industry se jeho autoři 

Vendan, Sakthidhasan (2010) zmiňují o tom, že štíhlé řízení ve své nejzákladnější 

podstatě přináší systematickou eliminaci odpadu na všech úrovních podniku, přičemž 

odpadem se rozumí použití nebo ztráta prostředků, které přímo nevedou k vytvoření 

výrobku nebo služby, které si zákazník žádá.  

Štíhlé řízení začíná být tradicí. Zahrnuje v sobě analytické nástroje pro návrh a 

přetvoření systémů podniku k eliminaci odpadů. V posledních letech se úvahy o 

ochraně životního prostředí a spotřebě energií ukázaly jako klíčový prvek systému. 

Moderní průmyslové inženýrství čelí novým postupům, jak vytvořit sociálně přijatelný 
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a ekologicky obnovitelný výrobek, který nevyprodukuje žádný odpad. Z toho vyplývá, 

že tzv. „zelená“ výroba má za cíl snížení hodnoty odpadů na nulu pomocí různých 

metod (Franchetti a kol., 2009).  

Základem této celkové koncepce je zodpovědnost lidí za aktuální i budoucí dopad 

plýtvání přírodními zdroji a energiemi. Štíhlo-zelené inženýrství spojuje six sigma a 

ochranu životního prostředí do jednotného, uceleného a moderního přístupu za účelem 

zlepšení provozních a technických výrobních systémů. Vede k zefektivnění výroby a 

všech procesů v podniku, k neustálému zlepšování, ke zkracování nadbytečných časů, 

eliminací nákladů a odpadů, čímž připravuje půdu pro úspěšnou budoucnost podniku 

(Black, Phillips, 2010, Hallowell, Veltri, Johnson, 2009, Taubitz, 2010).  Pro 

maximalizaci efektivnosti výroby a informačních systémů použili vědci modely, 

kterými se pokoušejí popsat studované systémy. Činnosti spojené s průmyslovým 

inženýrstvím mohou vytvářet aktivní štíhlý přístup ke snížení dopadu na životní 

prostředí (Taubitz, 2010).  

Štíhlá výroba má dlouhou historii sahající až do 40. let minulého století, kdy přišla 

do povědomí, díky úspěchu japonské automobilky Toyota po druhé světové válce. 

Úspěch této automobilky chtěla zažít každá společnost na světě, a proto myšlenku 

štíhlosti začaly postupně podniky přejímat a rozšiřovat ji tak do celého světa. Se 

štíhlostí je spojena nejen redukce nákladů, ale taktéž i ze strany environmentálního 

managementu, redukce odpadů a snaha o zajištění bezpečného pracoviště pro 

zaměstnance, přičemž bezpečným pracovištěm se z českého pohledu rozumí ochrana 

zdraví a bezpečnosti při práci. Z toho vyplývá, že důležitou složkou ve spojení štíhlého 

a environmentálního managementu je dobře motivovaný a spokojený zaměstnanec.  

Již z tohoto krátkého odstavce je patrné, že se autor Hasle a kolektiv (2012) pokusili 

postavit svou myšlenku integrace environmentálního managementu a štíhlé výroby, na 

spokojenosti a motivaci zaměstnanců, což staví na zajištění bezpečného pracoviště a 

sním spojenou redukcí odpadů. Lean může být používán pro různé účely a může mít 

libovolné množství podob. Vždy však musí být brán zřetel na zaměstnance a uspokojení 

jeho potřeb.   

Autoři Christina Maria Dües, Kim Hua Tan a Ming Lim ve svém článku Green as the 

new Lean: how to use Lean practices as a catalyst to greening your supply chain 

popisují stejné myšlenky, jaké jsou zpracovány v této práci, ovšem pouze z pohledu 

http://ehis.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJMtaqxTrKk63nn5Kx94um%2bSa2srUqup7E4r6i4SrKwr0iexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOxTLGpskq3qbc%2b6tfsf7vZ8T7i2Lt94unjhO6c8nnls79mpNfsVdGmt023rLNKtKevSK6rtEy0nOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&hid=22
http://ehis.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJMtaqxTrKk63nn5Kx94um%2bSa2srUqup7E4r6i4SrKwr0iexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOxTLGpskq3qbc%2b6tfsf7vZ8T7i2Lt94unjhO6c8nnls79mpNfsVdGmt023rLNKtKevSK6rtEy0nOSH8OPfjLvc84Tq6uOQ8gAA&hid=22
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zahraničí a dodavatelsko-odběratelských řetězců. V článku je možné se dočíst, že pouze 

hrstka odborníků na životní prostředí doposud zkoumala vztah mezi principy štíhlého 

podniku a „zelenou praxí“, a ti, kteří se těmito směry ubírali, uznali, že se jedná o více 

než jen přátelské soužití a že toto spojení umožní nejen snížení odpadů, ale i určité 

odstranění znečištění okolí podniku. Zdůrazňují, že přechod k zelené výrobě je více než 

jen náhodný vedlejší efekt. Jedná se spíše o přirozené rozšíření nebo přírodní odrazový 

můstek. Vzhledem k závazkům štíhlé výroby má většina firem přirozenou tendenci 

dosáhnout naplnění „zelených cílů“. 
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5. PRIMÁRNÍ VÝZKUM ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

V PODNIKOVÉ PRAXI 

Po analýze literárních zdrojů bylo přistoupeno k druhé fázi výzkumu a to sběru 

primárních dat, které by měly poskytnout cenné informace z podnikové praxe a 

napomoci dosažení cílů disertační práce.  

Primární zdroje byly získávány za pomoci dotazníkového šetření a řízených 

rozhovorů s odborníky na danou problematiku u podniků, které se zabývají výrobou 

elektromotorů. Tato činnost je součástí zpracovatelského průmyslu, konkrétně 

elektrotechnického. V grafu č. 2 je možné vidět rozdělení oddílu elektrotechnického 

průmyslu, a to oddílu výroby elektrických zařízení v České republice. Toto rozdělení 

vychází z klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je v tuzemsku účinná 

od 1. ledna 2008, je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a umožňuje lépe 

vytvořit rámec pro statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech. 

Podniky vyrábějící elektromotory, se řadí do skupiny podniků pod kódem (CZ-NACE) 

27.11, což mi umožnilo efektivnější a snadnější vyhledávání podniků působících 

v tomto odvětví výroby v rámci České republiky (ČSÚ, 2012, MPO, 2013). 

 

Graf 2 Podíly skupin CZ-NACE 27 na tržbách za prodej vlastních výrobků v roce 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování podle statistiky MPO. Dostupné z: 

<http://www.mpo.cz/dokument107939.html>. [2013-01-11] 
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27.9 Výroba ostatních elektrických zařízení  
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5.1 STRUKTURA PRIMÁRNÍHO VÝZKUMU 

Celý proces primárního výzkumu byl rozložen do čtyř hlavních kroků neboli etap. 

V prvním kroku bylo nejdůležitější sestavit si databázi firem, které byly následně 

v rámci výzkumu osloveny. Tento úkol byl velice obtížný nejen z důvodu velkého počtu 

firem na trhu, ale i z důvodu nalezení vhodné množiny parametrů výběru. Jakmile byl 

první krok splněn, mohlo se přejít ke kroku číslo dva, a to sestavení pracovní verze 

dotazníku.  

Důležitým faktorem při tvorbě dotazníku byla jeho jednoduchost a relativní četnost, 

která dokáže ovlivnit i ochotu respondenta k odpovědi. Dotazník byl sestaven na 

základě poznatků získaných nastudováním vědecké literatury. Pracovní verzi však bylo 

nutné upravit především i z pohledu praktického, ne pouze teoretického, a proto byli 

osloveni dva zástupci vyššího managementu jedné z firem, aby provedli korekci mého 

dotazníku. Tato korekce byla provedena formou řízeného rozhovoru, a to s ředitelem 

výroby a osobou, jenž má v podniku na starost environmentální management. V této 

etapě bylo snahou vytvořit dotazník, který bude profesně blízko všem dotázaným, 

jelikož byl sestaven s ohledem na předmět činnosti podniku respondenta. Zpětná vazba 

z praxe napomohla dotazník upravit, odstranit nevhodně položené otázky a díky 

podnětům a připomínkám respondentů umožnila i vznik otázek nových, které 

v konečném výstupu poskytly cenné informace. Zároveň byly dodrženy i podmínky 

tvorby dotazníku, a to jeho jednoduchost, stručnost, výstižnost a podstatnost.   

Ve třetí etapě procesu primárního výzkumu bylo uskutečněno dotazníkové šetření, 

které mělo přinést potřebné údaje o současném stavu dané problematiky v podnikové 

praxi. Toto šetření spočívalo v rozeslání dotazníků formou elektronické pošty (e-mail) 

na podniky ze sestavené databáze. Výzkumný dotazník byl tvořen tři typy otázek:  

 otázky s volitelnou odpovědí, při možnosti výběru pouze jedné odpovědi, 

 otázky s volitelnou odpovědí, při možnosti výběru jedné a více odpovědí, 

 otázky s otevřenou odpovědí. 

Po důkladném zpracování a analýze údajů, které byly získány z dotazníkového 

šetření, bylo přistoupeno k poslednímu kroku primárního výzkumu. Již dopředu bylo 

zřejmé, že návratnost dotazníku nebude 100%. Pro efektivní zpracování výzkumu bylo 

nutné dosáhnout alespoň 70% návratnosti. Proto po zhodnocení navrácených dotazníku 
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následovala etapa výzkumu formou řízených rozhovorů, která přinesla chybějící 

kvalitativní údaje. Osloveny byly v této fázi podniky, které neposlaly zpět vyplněný 

dotazník. Průběh neformálního rozhovoru měl dvě fáze. První byla vedena 

strukturovanou formou na základě předem sestaveného dotazníku. Přestože byl dotazník 

strukturovaný, celý rozhovor byl vedený spíše jako určitá forma diskuze. Druhá fáze už 

byla poněkud příjemnější nejen pro respondenta, ale i pro tazatele. Formou volně 

kladených otázek (typ nestrukturovaného rozhovoru), které se vztahovaly k výrobě a 

jejím náležitostem, byly získány ty nejcennější informace v rámci celého výzkumu.  

Dotazovanými byli převážně ředitelé či členové vyššího managementu. S většinou 

z nich došlo k setkání na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v záři 2012. 

Ostatní respondenti byli osloveni přímo v areálech svých podniků, a to vždy po 

telefonické domluvě. Přesto pět podniků nemělo zájem se výzkumu zúčastnit, ať už z 

důvodu zabezpečení vnitropodnikových informací, či z důvodu neochoty se podílet na 

těchto typech výzkumů.  

Celkový proces primárního výzkumu, především řízený rozhovor se zástupci 

výrobních podniků, byl cenným zdrojem údajů o současném stavu dané problematiky 

v podnikové praxi. 

 

5.2 VÝBĚR RESPONDENTŮ 

Ještě před zahájením zpracovávání disertační práce, tedy v okamžiku, kdy bylo 

utvářeno její téma, bylo zapotřebí se rozhodnout, jaká oblast průmyslu bude cílovým 

zájmem výzkumu. V rámci mé osobní praxe v podniku s velkou tradicí ve výrobě 

elektromotorů, jsem měla možnost se blíže seznámit nejen s výrobou elektromotorů 

jako takovou, ale vidět i způsob zavádění metod štíhlého řízení a environmentálního 

managementu do výrobního procesu. Na základě takto v praxi nabytých zkušeností a po 

důkladném zvážení všech okolností, bylo rozhodnuto, zaměřit okruh zkoumání na 

podniky, které se zabývají výrobou elektromotorů v České republice. Tato činnost, jak 

bylo již uvedeno výše, spadá podle CZ-NACE do oddílu 27 – výroby elektrických 

zařízení, a to konkrétně do třídy 27.11 – výroba elektrických motorů, generátorů a 

transformátorů (ČSÚ, 2012). 
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Druhou podmínkou při výběru respondentů byla velikost podniku. Jelikož je 

zavádění jak metod štíhlého řízení do výroby, tak systému environmentálního 

managementu podle normy ISO 14 001, příliš náročné, a to nejen na organizaci, ale i 

čas a finance, bylo rozhodnuto do skupiny respondentů zahrnout pouze střední a velké 

podniky, které by byly schopny tuto implementaci zvládnout.  

Pro výběr vhodných respondentů byla využita databáze Amadeus, která obsahuje 

komplexní a detailní informace o více než 18 milionech společností celé Evropy, včetně 

České republiky, a která je dostupná nejen v rámci informačního systému fakulty, ale i 

online přes vzdálenou plochu.  

Díky možnosti filtrace záznamů došlo k ulehčení průzkumu všech podniků v rámci 

celé republiky. Výběr se řídil těmito parametry: 

 odvětví - zařazení ekonomické činnosti podniku do třídy CZ-NACE 27.11, 

 velikost - počet zaměstnanců větší než 50, 

 působnost - na území České republiky. 

Na základě takto provedené selekce, která vychází z údajů platných pro rok 2012, 

byla vytvořená databáze o počtu 42 podniků. Toto číslo však obsahovalo i podniky, 

které se zabývají výrobou generátorů a transformátorů, a proto bylo nutné u 

jednotlivých podniků ověřit jejich předmět podnikání na stránkách obchodního 

rejstříku. Touto poslední selekcí došlo k vytvoření finální databáze o počtu 26 podniků, 

jejichž předmětem podnikání je výroba elektromotorů.  

Omezením se na velké a střední podniky, které se zabývají pouze výrobou 

elektromotorů, se podařilo zajistit větší vypovídající schopnost celého primárního 

výzkumu. Dalo by se říci, že tímto omezením získala práce mnohem větší kvalitu, 

jelikož se podařilo shromáždit data téměř od všech podniků, které svou velikostí a 

objemem výroby by byly schopné poskytnout požadované informace. 

 

5.3 PROVEDENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Jak je již zmíněno v úvodu této kapitoly, vlastní dotazníkové šetření bylo provedeno 

dvěma způsoby a to: 
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a) Rozesláním vypracovaných dotazníků prostřednictvím elektronické pošty (e-

mailem) na jednotlivé respondenty – forma elektronického vyplňování 

dotazníku je velice jednoduchá a pohodlná jak pro respondenta, tak i pro 

toho, kdo klade otázky. Určitou nevýhodou se zde jeví absence osobního 

kontaktu s tazatelem, která však v tomto případě byla nahrazena komunikací 

prostřednictvím telefonických rozhovorů a e-mailu.  

b) V rámci nedostatečné návratnosti elektronicky vyplněných dotazníků, byla 

potřebná data získaná formou osobně řízených rozhovorů, kde v první fázi 

byly pokládány a vysvětlovány otázky směřující k vyplnění dotazníku a ve 

fázi druhé již probíhala volná diskuze na téma disertace, která přinesla velice 

cenné informace o zkoumané problematice, které vycházely z praktických 

zkušeností respondentů. 

 

5.4 VÝSLEDKY PRIMÁRNÍHO VÝZKUMU 

Data získána primárním výzkumem jsou velice cenný zdroj informací a zároveň 

posilují vypovídací hodnotu celé disertační práce. V rámci provedeného dotazníkového 

šetření bylo osloveno 26 podniků, které byly v rámci předcházející selekce zařazeny do 

databáze podniků. Nazpět přišlo pouze 9 dotazníků, což představuje 34,6% návratnost. 

Toto číslo je velmi nízké z pohledu počtu dotázaných podniků, protože pro efektivní 

výzkum, jak bylo uvedeno výše, je zapotřebí alespoň 70% návratnost. Příčiny 

nedostatečné odezvy od respondentů mohou být spojeny s ostražitostí před únikem 

citlivých vnitropodnikových dat ke konkurenci, se zabezpečením podnikových údajů, 

s neochotou odpovídat na dotazníky nebo popřípadě s časovým presem dotázaných 

respondentů. Možným důvodem nízké návratnosti může být i fakt, že dotazníky byly 

rozeslány na konci měsíce června 2012, kdy ve většině podniků nastává období 

dovolených.  

Pro získání většího počtu potřebných informací bylo nutné přejít k další fázi sběru 

primárních dat, a to k řízeným rozhovorům. V rámci časové náročnosti tohoto sběru dat 

bylo využito konání 54. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně. 

Na webových stránkách veletrhů Brno bylo zveřejněno, které společnosti budou na 

MSV participovat. Byly mezi nimi jak ty, od kterých byla již zpětná vazba získána, tak i 
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dalších devět, od nichž vyplněný dotazník elektronickou poštou nedorazil. Uvedených 

devět podniků bylo na veletrhu osloveno, čímž byly získány další cenné informace od 

respondentů (osob z vrcholových vedení podniků).  

V tomto okamžiku chyběly výstupy ještě od osmi podniků. Všechny tyto podniky 

byly opětovně zkontaktovány elektronickou poštou a následně i telefonicky. Od tří takto 

oslovených podniků byla získána zpětná odpověď a zároveň i možnost zkoumanou 

problematiku probrat osobně s jejich generálními řediteli. Při osobních schůzkách bylo 

vysvětleno, z jakého důvodu neodpověděli na původní e-mail – časová zaneprázdněnost 

a určitá neochota k vyplňování dotazníků. Zbývajících pět podniků neprojevilo zájem 

participovat na výzkumu, tudíž celkem bylo získáno 21 vyplněných dotazníků, což 

představuje 80,8% návratnost. Graf č. 3 znázorňuje úplnou statistiku sběru primárních 

dat.  

 

 

Graf 3 Úplný přehled dotazníkového šetření 

Zdroj: Vlastní 

Dotazník (viz příloha č. 1) byl rozdělen na čtyři výzkumné oblasti neboli části. První 

část obsahovala otázky směřující na identifikaci podniku. V rámci toho, že celý 

dotazník byl anonymní, jednalo se pouze o otázky zaměřující se na základní informace 

o respondentech, jako jsou klasifikace oborových odvětví, předmět podnikání, 

rozhodující vlastník podniku, právní forma či velikost podniku. Z počtu oslovených 

respondentů, od kterých se výstupy podařilo získat, právě 12 (procentuálně 57,1 %) 
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uvedlo, že má více než 250 zaměstnanců. V tomto případě se jedná o velké podniky. 

Zbývajících 9, tedy 42,9 %, respondentů jsou podniky středními s počtem zaměstnanců 

větším než 50, ale zároveň menším jak 250. Malé podniky nebyly v rámci výzkumu 

osloveny, tudíž se správně ve výsledcích neobjevily. Neúčast malých podniků na 

výzkumu byla již vysvětlena výše, jen pro připomenutí – malé podniky nemají 

dostatečné finanční zdroje, čas a zaměstnance k případné implementaci zkoumané 

problematiky do podniku. Na grafu č. 4 je možné vidět rozložení podniků z pohledu 

jejich velikosti.   

 

 

Graf 4 Rozložení podniků podle velikosti 

Zdroj: Vlastní 

Právní forma podnikání nepatřila k hlavním parametrům výběru respondentů, přesto 

se dalo předpokládat na základě předběžného výzkumu trhu, že se bude jednat o 

kapitálové společnosti. Analýzou dotazníkového šetření bylo zjištěno, že mezi 

oslovenými je 18 podniků s právní formou podnikání společnost s ručením omezeným, 

což odpovídá 85,7 % dotázaných, a tři akciové společnosti, které z celkového počtu 

představují 14,3 %. Na grafu č. 5 lze vidět rozložení podniků z pohledu jejich právní 

formy podnikání. 
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Graf 5 Rozložení podniků podle právní formy podnikání 

Zdroj: Vlastní 

 

Všechny oslovené podniky uvedly, že jejich předmětem podnikání je mimo jiné i 

výroba elektromotorů a podle klasifikace ekonomických činností se řadí do třídy CZ-

NACE 27.11. Tyto základní otázky umožnily jednoduchou identifikaci podniků a 

napomohly k ujištění se, že jejich původní selekce a následná tvorba databáze byly 

účelné. 

 

5.4.1 Oblast štíhlé výroby 

Druhá část dotazníku byla věnována štíhlé výrobě. Účelem této části bylo zjistit, 

jestli podniky využívají, popřípadě mají v plánu zavést, metody štíhlé výroby a jaké 

z toho plynou pro ně výhody. U tohoto bodu bych se na chvíli zastavila. Dotazníky, 

které přišly nazpět formou elektronické pošty, byly až na jeden od velkých podniků. 

Všechny tyto podniky uvedly, že uplatňují metody štíhlého řízení ve výrobě. Následný 

sběr primárních dat formou osobních rozhovorů však ukázal zajímavé zjištění. U 75 % 

dotázaných řízeným rozhovorem bylo zjištěno, že zcela netuší, co jsou to metody 

štíhlého řízení. Žádnou s oficiálně stanovených metod a principů neznali, a proto 

v tomto okamžiku bylo potřeba přejít od obecných názvů k definicím. Díky tomuto 

přechodu byly získány zajímavé výsledky. Aniž by byly metody nazývány pravými 

jmény, některé z nich byly úspěšně v podnicích aplikovány. Nejčastější z těchto metod 

byla metoda 5S – udržování pořádku na pracovišti, týmová práce či vizualizace řízení. 
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Z počátku byly rozhovory poněkud rozpačité, pozvolna však došlo k odpoutání určitých 

bariér a jednotliví respondenti se o výrobě elektromotorů rozpovídali. Dozvěděla jsem 

se tak od některých respondentů, že nemají žádné povědomí o principech štíhlosti a do 

budoucna ani o jejich, byť částečné, aplikovatelnosti do podniku neuvažují. Na druhou 

stranu tato aplikace vyžaduje určité náklady a zároveň i ochotu lidí učit se novým 

věcem, což není v podnicích jednoduché prosadit. Už jen realizace malých změn 

v podniku je velkým vítězstvím.  

Některé velké podniky musely metody štíhlé výroby přijmout pod nátlakem svých 

mateřských společností, které tyto metody a principy již uplatňují. Jiné zase 

vystupovaly jako tzv. pilotní podniky, které si mateřská společnost vybrala 

pro implementaci metod štíhlosti. Podle míry jejich úspěšnosti je pak rozhodováno, zda 

bude štíhlost aplikována i na jiné podniky v rámci společnosti či nikoliv. V případě 

kladného rozhodnutí se celý proces řídí podrobnou dokumentací a pevně danými 

standardy, které vycházejí z implementace principů štíhlosti a které pilotní podnik 

shrnul na základě svých zkušeností.  

Není ovšem jednoduché v českém prostředí prosadit v řízení podniku takovéto 

změny. Díky své účasti na různých mezinárodních konferencích jsem měla možnost 

téma mé disertace prodiskutovat i s odborníky z různých koutů světa, a ti mě 

přesvědčili, že můj názor je správný. Nejen u nás, ale například i v jiných zemích 

Evropy či Ameriky mají výrobní podniky (mimo automobilek) problémy se zavedením 

principů štíhlosti tak, aby získaly plně očekávaný, pozitivní výsledek. Tento neúspěch 

bývá spojován například s nedosažením očekávaného výstupu v předem stanoveném 

termínu, což podniky často odradí dále v procesu pokračovat, s neochotou zaměstnanců 

se učit novým věcem či s nevhodně použitými principy štíhlého řízení v rámci výroby.   

Informace, které se vztahovaly k druhé části dotazníku, byly sesbírány hned z 

několika zdrojů. Data získaná řízenými rozhovory byla respondenty většinou sdělena 

obecně ve formě příkladů z jejich podnikového prostředí, což pro mne znamenalo 

povinnost je přenést do dotazníkové formy, aby mohla být následně vyhodnocena.  

Po podrobném zpracování otázky č. 5 „Využíváte metody štíhlého řízení ve výrobě?“ 

bylo dosaženo kladného výstupu v 76,2 %. Záporně na tento dotaz odpovědělo 23,8 % 

respondentů. Zde je však třeba mít na paměti, že hodnota kladného výstupu byla 

ovlivněna tazatelem, který poskytl vysvětlení principu štíhlosti během řízených 
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rozhovorů. Nebýt tohoto vysvětlení, nebyla by hodnota kladné odpovědi tak vysoká. 

V grafu č. 6 je procentuálně znázorněno, zda oslovené podniky využívají metody 

štíhlého řízení ve výrobě či nikoliv.  

 

 

Graf 6 Využíváte metody štíhlého řízení ve výrobě? 

Zdroj: Vlastní 

 

Na otázku číslo 5 odpovědělo kladně 16 z 21 respondentů. Ti byli následně u otázky 

číslo 6 vyzváni, aby v tabulce zaznačili, která metoda štíhlé výroby v jejich podniku 

buď neexistuje, zavádí se nebo plně funguje. Pokud metodu, kterou v podniku aplikují, 

v tabulce nenalezli, byla jim poskytnuta možnost tuto metodu vypsat do kolonky 

ostatní. Této možnosti využil pouze jeden podnik, který zde uvedl metodu „štíhlý 

design výrobní buňky“, kterou podle jeho vysvětlení využívá za účelem zajištění 

plynulosti výroby. Tabulka číslo 1 obsahuje zpracované odpovědi od všech 16 

respondentů.  
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Tabulka 1 Stupeň zavedení metod štíhlé výroby v dotázaných podnicích  

Stupeň zavedení prvku štíhlého podniku Neexistuje Zavádí se 
Plně 

funguje 

TPM 3 7 6 

5S 3 1 12 

Vizuální řízení (vizualizace) - 6 10 

Systematické zkracování časů na přestavbu zařízení 3 5 8 

Týmová práce 2 3 11 

Synchronizace procesů 6 6 4 

Program identifikace a odstraňování plýtvání 2 6 8 

Vývoj výrobků s ohledem na eliminaci plýtvání  5 3 8 

Spolupráce technické přípravy výroby a výroby na snížení 

nákladů 
1 4 11 

Management úzkých míst 2 6 8 

Projektové řízení zvyšování výkonnosti procesů a redukce 

nákladů 
2 8 6 

Standardizace procesů 1 6 9 

Management toku hodnot 3 5 8 

Tahové řízení výroby  2 6 8 

Výrobní buňky 7 5 4 

Pravidelné sledování přínosů a stupňů rozvoje metod štíhlého 

podniku 
4 4 8 

Štíhlá administrativa 2 9 5 

Kanban - interní 6 3 7 

Kanban - externí 7 4 5 

Konsignační sklad 3 2 11 

Zdroj: Vlastní 

 

Na základě této tabulky, konkrétně pro variantu s odpovědí „plně funguje“, byl 

vytvořen graf č. 7, který znázorňuje jak metody, které jsou podniky využívány ve 

výrobě elektromotorů nejčastěji, tak i metody s nejmenším využitím. Tato odpověď 

byla zvolena z toho důvodu, že jako jediná představuje skutečný stav plně zaběhlých 

metod štíhlosti ve výrobě jednotlivých podniků. Zároveň tento výstup posloužil jako 

cenná informace při sestavování verbálního modelu. 
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Graf 7 Plně využívané metody štíhlé výroby v podnicích 

Zdroj: Vlastní 

 

 Z grafu je patrné, že nejpoužívanější metodou štíhlé výroby je s podílem 7,6 % 

metoda 5S, kterou plně využívá 12 z 16 respondentů.  Mezi další metody, které byly po 

„5S“ nejčastěji zmíněny, patří týmová práce, využití konsignačních skladů, spolupráce 

technické přípravy výroby a výroby na snížení nákladů či vizualizace výroby. Metody, 

které mají v grafu nejmenší procentuální podíl, a to 2,5 %, jsou synchronizace procesů a 

výroba ve výrobních buňkách. Tato informace přinejmenším dokazuje, že při výrobě 

elektromotorů je velice problematické zajistit nejen synchronizaci procesů, ale i 

schopnost operátorů zvládnout několik operací v rámci jedné buňky. Z vlastních 

zkušeností získaných pozorováním výrobních procesů vím, že výroba elektromotorů má 

několik fází a zároveň že každý zaměstnanec musí v rámci této fáze být schopen ovládat 

více profesí (například navíječ, zapojovač, vkládač aj.). I přes zkušenosti a profesní 
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přehled jednotlivých pracovníků je zavedení metody výroby v buňkách do provozu 

velice obtížné.  

Na otázku č. 7, která se tázala podniků, jakáž to metoda štíhlého řízení ve výrobě je 

pro ně nejpřínosnější, byly nejčastějšími odpověďmi metoda „týmové práce“ a „5S“. 

Tyto metody byly zároveň u otázky č. 6 uvedeny i jako nejčetnější z pohledu na jejich 

používání v podnicích. 

Následující otázky, týkající se ještě druhé části dotazníku, směřovaly ke zjištění 

informací, jakých výstupů podnik dosáhl zavedením štíhlosti a jaké finanční prostředky 

s tím byly spojeny.  

Analýzou dotazníkového šetření bylo zjištěno, že největší přínos z celkové 

implementace vidí podniky především ve snížení nákladů, dále pak zvýšení 

konkurenceschopnosti a zkrácení průběžné doby výroby. Všechny tyto jmenované 

přínosy jsou zároveň jedny ze základních výstupů celé koncepce štíhlé výroby.  

Podniky měly možnost se vyjádřit i k tomu, jaké druhy plýtvání a zároveň i kde 

v podniku se objevovaly. Práce je sice zaměřená na výrobu, ale jelikož jsou všechny 

procesy v podniku na sebe navázány, je třeba i zhodnotit, kde v rámci celého podniku 

spatřují uvedení respondenti slabiny. Za největší zdroj plýtvání byla bezkonkurenčně 

označena nadvýroba (nadprodukce), z čehož vyplývá, že se podniky stále drží starých 

zavedených principů spojených s výrobou na sklad, což se štíhlou výrobou (výrobou 

tahem) nemá nic společného. Samozřejmě je důležité si udržovat určitou pojistnou 

zásobu, ta by však měla odpovídat takovému objemu, který zajistí plynulost procesů 

v podniku a nikoliv nadbytečné náklady. Respondenti během řízených rozhovorů 

uvedli, že jsou si vědomi výše nákladů spojených s nadvýrobou, poukazovali však i na 

problémy, které mají s odhadem poptávky zákazníků – kolísavá poptávka, a proto, aby 

vyhověli zákazníkovi v každém okamžiku, produkují větší množství výrobků než je 

nutné.  

Respondenti dostali možnost se také vyjádřit, které fáze výroby elektromotoru patří 

k oblastem s největším plýtváním. Tuto skutečnost měli zhodnotit jak z pohledu 

plýtvání finančních prostředků, tak i času a produktivity. Z průzkumu vyšlo najevo, že 

největším místem plýtvání z pohledu času v podniku je logistika, konkrétně práce se 

zakázkami a manipulace mezi procesy, a z pohledu produktivity pak celá výroba. Co se 
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týká finančních prostředků, zde se respondenti shodli, že největším místem jejich 

plýtvání je technologie a výroba, konkrétně montáž výrobků.  

Za velmi pozitivní bylo bráno sdělení, že zcela u všech 16 respondentů vedly metody 

štíhlého řízení ve výrobě jak ke zlepšení kooperace celého podniku, tak ke zvýšení 

produktivity výroby.  

Poslední otázky z druhé části dotazníku se vztahovaly k finančním prostředkům. Na 

grafu č. 8 je znázorněna otázka číslo 13, u které byli respondenti vyzváni, aby, pokud je 

to možné, uvedli v předem stanovených číselných škálách, jaké finanční prostředky 

vynaložil jejich podnik na implementaci metod štíhlosti. Naproti tomu graf č. 9 

(zhodnocena otázka č. 14) představuje finanční prostředky, které byly implementací 

štíhlého řízení do výroby ušetřeny.  

 

 

Graf 8 Finanční prostředky použity na zavedení metod štíhlé výroby 

Zdroj: Vlastní 

 

Z grafu je patrné, že u 50,1 % dotázaných se tyto finanční prostředky pohybovaly 

v rozpětí od 11 tis. do 1 milionu Kč a u 37,5 % dotázaných se výše těchto prostředků 
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pohybovala dokonce v hodnotách nad 2 miliony korun. Dva respondenti uvedli, že do 

implementace štíhlé výroby neinvestovali žádné nálady, i přesto ji v podniku využívají. 

Tato skutečnost je poněkud zavádějící, ale bohužel pro její efektivnější zhodnocení, 

nebylo dotázanými uvedeno žádné vysvětlení.  

 

 

Graf 9 Ušetřené finanční prostředky využíváním metod štíhlé výroby 

Zdroj: Vlastní 

 

Co se týká vyjádření podniků na výši finančních prostředků, které byly ušetřeny 

zavedením štíhlosti do podniku, dá se říci, že splnila plánovaná očekávání. Všechny 

podniky se shodly na tom, že pro ně byla tato implementace pozitivní a prospěšná. 

Dokonce 62,6 % podniků uvedlo, že ušetřily finanční prostředky v řádech 2 a více 

milionu. 

U více než poloviny respondentů bylo poněkud problematické tyto částky odhadnout. 

U řízených rozhovorů bylo zjištěno, že metodika štíhlé výroby je většině respondentů 

cizí, a proto byl zvolen kompromis, kdy jejich odpovědi nebyly dány z obecného 

názvosloví této koncepce, ale z popisu jednotlivých metod. Tak jak nebyly podniky 
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schopny říct, které konkrétní metody používají, tak také zároveň nebyly schopny 

odhadnout, jaké náklady na ně vynaložily. Jejich odpověď proto vycházela z finančního 

ohodnocení (kalkulace) změn, které byly v podnicích provedeny a které se shodovaly 

s popisy jednotlivých metod.  

 Výstupem druhé části dotazníku bylo hlubší poznání současného stavu a úrovně 

využití metod štíhlého řízení u podniků vyrábějící elektromotory.  

 

5.4.2 Oblast environmentálního managementu 

Jelikož záměrem této disertační práce je spojení štíhlého řízení a environmentálního 

managementu, tak třetí zkoumanou oblastí je právě environmentální management.  

V této oblasti byli jednotliví respondenti poněkud sdílnější, což by se dalo vysvětlit 

nejen větší osvětou, ale i zákony této země.  

Průzkum ukázal, že 95,2 % dotázaných se zabývá environmentální oblastí. Takto 

vysoké číslo znázorňuje, že podniky mají potřebu ochraňovat životní prostředí a 

zároveň i pozitivně působit na své okolí. U osobních rozhovorů respondenti uváděli, že 

k ochraně životního prostředí jsou tlačení hned z několika stran. Jednou z nich je i 

zákazník se svými vysokými nároky na kvalitu a na zabezpečení ochrany životního 

prostředí po celou dobu výrobního procesu. Pro efektivnější fungování 

environmentálního managementu si podniky většinou zřizují speciální útvary 

(oddělení), které mají mimo jiné zajistit dosahování environmentálních cílů. Mezi 

dotázanými byl však jeden, jehož odpověď byla záporná a jako jediný důvod uvedl, že 

environmentální oblast v podniku zatím neřešili. Jelikož respondent nebyl příliš ochotný 

se k tomuto tématu vyjadřovat, nepodařilo se od něj získat žádné bližší informace.    

Podniky, které uvedly, že se zabývají oblastí ochrany životního prostředí, měly dále 

u otázky číslo 16 vybrat, jaké dobrovolné environmentální nástroje v podniku používají 

(jednotlivé odpovědi jsou procentuálně znázorněny v tabulce č. 2).  
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Tabulka 2 Přehled podniky využívaných dobrovolných environmentálních nástrojů 

Dobrovolné environmentální nástroje Není zaveden Zavádí se Používá se 

ISO 9000 1,2 % 22,2 % 32,1 % 

ISO 14 001 5,3 % - 22,6 % 

EMAS 12,4 % - - 

Čistší produkce 8,9 % - 11,3 % 

Ekologicky šetrný výrobek/služba 10,1 % - 7,5 % 

Environmentální manažerské účetnictví 10,1 % 33,3 % 1,9 % 

Ekodesign 10,1 % - 7,5 % 

LCA (Posuzování životního cyklu) 11,2 % 11,1 % 1,9 % 

Environmentální reporting 8,3 % 33,3 % 7,5 % 

Dobrovolné environmentální dohody 10,1 % - 7,5 % 

Veřejné zelené zakázky 12,4 % - - 

Celkem 100 % 100 % 100 % 

Zdroj: Vlastní 

 

Pro přehlednost byla do tabulky zařazena i norma ISO 9000, která jasně specifikuje 

požadavky na systém managementu kvality. Její důsledná implementace je nutná, má-li 

být podnik úspěšně certifikován. Tato norma sice nepředstavuje konkrétně systém 

environmentálního managementu, tj. liší se předmětem svého zájmu, ale svou 

strukturou je normě ISO 14 001 velmi blízko a často dochází ke spojení obou těchto 

manažerských přístupů. Tuto skutečnost umocňuje i fakt, že případnou certifikaci EMS 

nabízejí subjekty, které mají oprávnění i k certifikaci systému managementu kvality. 

Navíc, pokud jsou přístupy certifikovány společně, je to pro podnik většinou 

výhodnější, než certifikovat každý systém zvlášť. Jestliže by se k těmto dvou normám 

přidal i manažerský systém zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejich 

vzájemnou integrací by vznikl integrovaný systém řízení (IMS), který je po ekonomické 

stránce pro podniky mnohem výhodnější a který umožňuje společně realizovat některé 

požadavky vyplývající z integrace jednotlivých systému (společná politika, cíle, 

programy). Naproti tomu existují stále požadavky jednotlivých norem, které jsou vlastní 

pouze daným manažerským systémům (např. pro EMS jsou to požadavky na havarijní 

připravenost) (Fildán, 2008). Schéma integrovaného manažerského systému lze vidět na 

obrázku č. 3.  
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Obrázek 3 Integrovaný manažerský systém  

Zdroj: Vlastní zpracování podle Fildán, 2008 

 

Graf číslo 10 ukazuje, jaké dobrovolné environmentální nástroje jsou podniky 

v praxi používány. V tomto případě bychom uvedli, že nejčastěji byla označena norma 

ISO 9000, ta však není environmentálním nástrojem, a proto pro zhodnocení uvádím, že 

nejvíce, a to 22,6 % respondentů uvedlo, že v podniku používají a zároveň mají i 

certifikovanou normu ISO 14 001. Mezi další environmentální nástroje, které 

respondenti označovali, patřila čistší produkce, ekologicky šetrný výrobek či 

environmentální reporting. Naproti tomu na základě zhodnocení dotazníků vyšlo 

najevo, že žádný z dotázaných podniků nepoužívá jako environmentální dobrovolný 

nástroj EMAS ani veřejné zelené zakázky.  
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Graf 10 Dobrovolné environmentální nástroje používané v praxi 

Zdroj: Vlastní 

 

Další otázka navazovala na předchozí a jejím cílem bylo zjistit, má-li podnik zaveden 

systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14 001 nebo nemá. 

Pokud respondent zvolil odpověď „ne“, byl dále vyzván, aby uvedl důvod proč. Kladné 

odpovědi se shodovaly s počtem odpovědi, u otázky číslo 16, která měla za úkol zjistit, 

kolik respondentů používá normu ISO 14 001 jako dobrovolný environmentální nástroj. 

Devět respondentů uvedlo, že nemají zaveden systém environmentálního managementu 

podle normy ISO 14 001. Jako důvod uvedli, že ke své činnosti tuto normu vůbec 

nepotřebují a tudíž proto ani její principy v podniku neaplikují. Zároveň sdělili, že o 

možnosti zavedení a následné certifikaci ani neuvažují.  

Dotázaní, kteří uvedli, že mají EMS zaveden podle normy ISO 14 001, měli dále 

uvést, jaké hlavní důvody je k tomu vedly, popřípadě stále vedou. Většina se u této 

otázky shodla na tom, že hlavními důvody, proč jako dobrovolný environmentální 

nástroj zvolili EMS dle normy ISO 14 001, byly požadavek zákazníka (odběratelského 

podniku), zlepšení postavení na trhu a trvalý zájem o ochranu životního prostředí. Sedm 

respondentů také uvedlo, že EMS zavedli do podniku pod vlivem svých mateřských 

společností. Naopak nejméně dotázaných zvolilo za hlavní důvod úsporu nákladů. 

Dotázaný u této otázky mohl opět zvolit variantu „Jiné“ v případě, že svůj hlavní důvod 
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v tabulce nenalezl. Této možnosti využil pouze jeden respondent, který uvedl, že 

hlavním důvodem byla integrace manažerských systémů do tzv. IMS a že společně 

s EMS dle normy ISO 14 001 byly do podniku zavedeny i QMS (norma ISO 9001) a 

OHSAS (norma OHSAS 18 001). 

 S environmentální oblastí jsou neodmyslitelně spojeny i environmentální aspekty. 

Ty hrají hlavní úlohu při analýze výchozí situace životního prostředí a představují prvek 

činností nebo výrobků podniku, který může životní prostředí ovlivňovat. Významný 

environmentální aspekt má nebo může mít zároveň významný environmentální dopad. 

Vždy je potřeba na ně nahlížet ze tří pohledů: 

 environmentální aspekty podnikových činností, výrobků a služeb v rámci 

stanoveného rozsahu systému EMS, 

 environmentální aspekty, které může (aspoň částečně) podnik ovlivnit u 

plánovaných nebo nových projektů, činností, výrobků či služeb, 

 environmentální aspekty, které mají nebo mohou mít významný 

environmentální dopad.  

V základu je lze rozdělit na aspekty přímé, které může podnik přímo řídit, a na 

nepřímé, na které může mít podnik pouze určitý vliv (Fildán, 2008). 

U otázky číslo 19 měly podniky uvést, které environmentální aspekty ovlivňují, 

popřípadě neovlivňují výkonnost jejich výroby. Veškeré výsledky jsou uvedeny 

v tabulce číslo 3, kde lze vidět, že nejvíce výkonnost výroby ovlivňují aspekty jako 

spotřeba energií a tepla, spotřeba materiálu a surovin, odpady či emise do vzduchu. 

Zajímavého výsledku dosáhl také aspekt emise do vody, u něhož podniky odpovídaly 

téměř 50 na 50, že ovlivňuje a neovlivňuje výkonnost výroby. Přehlednější znázornění 

jednotlivých environmentálních aspektů a jejich vztahu k výkonnosti výroby lze vidět 

v grafu č. 11. 
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Tabulka 3 Vliv environmentálních aspektů na výkonnost výroby 

Environmentální aspekty výkonnosti 
Ovlivňují výkonnost 

výroby 

Neovlivňují výkonnost 

výroby 

Emise do vzduchu 14,4 % 9,4 % 

Emise do vody 10,6 % 15,6 % 

Odpady 16,3 % 6,3 % 

Nebezpečné odpady 13,5 % 10,9 % 

Kontaminace půdy 3,8 % 26,6 % 

Zápach, hluk, záření, vibrace 4,8 % 25,0 % 

Spotřeba energie a tepla 18,3 % 3,1 % 

Spotřeba materiálu a surovin 18,3 % 3,1 % 

Celkem 100 % 100 % 

Zdroj: Vlastní 

 

 

Graf 11 Vliv environmentálních aspektů na výkonnost výroby 

Zdroj: Vlastní 

Nejmenší vliv na výkonnost výroby mají podle dotázaných aspekty, jako jsou 

zápach, hluk, záření, vibrace či kontaminace půdy.  
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Podniky měly možnost se vyjádřit i ke způsobu, jakým snižují svůj negativní vliv na 

životní prostředí. Tato otázka byla formulována ve tvaru stupnice, kdy jednotliví 

respondenti mohli zaznačit, pokud tedy v tabulce nalezli činnost, kterou snižují svůj vliv 

na životní prostředí, v jaké intenzitě tuto činnost prosazují. K dispozici měli i odpověď 

„Jiné“ pro případ, že by v tabulce nenalezli vhodnou činnost. 

Původně se jeden respondent vyjádřil, že se jeho podnik environmentální oblastí 

nezabývá. V rámci této otázky však uvedl, jakým způsobem jeho podnik snižuje svůj 

vliv na životní prostředí, čímž dokázal, že všechny podniky se snaží eliminovat svůj 

vliv na životní prostředí.  

Všech 100 % dotázaných uvedlo jako hlavní činnost vedoucí k eliminaci jejich vlivu 

úsporu energií. Z hlediska praktické využitelnosti je podstatná právě vhodná forma 

energie, jež umožňuje snadné a levné získávání bez negativních vlivů na ŽP. Mezi další 

činnosti, které dotázaní označili, patřily také minimalizace odpadů s využitím recyklace 

(např. opětovné využití zbytkového materiálu) či prevence znečišťování (např. snížení 

emisí do vzduchu a vody, eliminace hluku či znečištění odpadních vod). Přičemž 

prevence může být součásti vývoje nových výrobků nebo nových procesů souvisejících 

s jejich návrhem. Za její nejefektivnější postup bývá označována redukce zdrojů 

(Fildán, 2008).  

Odpovědi respondentů na tuto otázku mohly být ovlivněny, kromě tedy předmětu 

výroby, i tím, jaké přijal podnik zásady environmentálního chování a z něho plynoucí 

záměry. Je přitom obecně známo, že podnikové činnosti, jež směřují k ochraně 

životního prostředí, se odvíjí převážně od cílů, jež chtějí podniky v této oblasti 

dosáhnout.  

Poslední otázka z okruhu environmentálního managementu směřovala na výši 

finančních prostředků, které podniky do této oblasti investovaly. Zde je nutné uvést, že 

pro následné statistické řešení daného výzkumu byly brány v potaz pouze finanční 

prostředky vydány na investice na ochranu životního prostředí za rok 2011.  

Problémem hodnocení celkových investic je především časové období, za které jsou 

tyto prostředky počítány. Každý podnik se environmentální oblasti věnuje různou dobu 

své existence, tedy jinou časovou délku, a proto nelze uvedené hodnoty porovnávat. 
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Odpovědi na tuto otázku byly formulovány opět v číselných škálách, kdy si 

respondenti mohli vybrat variantu, která jejich výdajům na investice skutečně odpovídá. 

V grafu č. 12 jsou výsledky této otázky znázorněny. Podniky do těchto výdajů 

zahrnovaly i investice na novou střechu, výměnu oken či vybudování nové čističky 

odpadních vod. Po shrnutí všech investic uskutečněných za účelem snížení 

environmentálních dopadů podniků na životní prostředí 76,1 % z nich uvedlo, že se 

jejich investice pohybovaly v částkách vyšších než dva 2 miliony korun. Tato odpověď 

je brána z pohledu environmentální oblasti velice pozitivně, protože ukazuje, že narůstá 

snaha podniků o ochranu životního prostředí, ve kterém působí.  

 

 

Graf 12 Finanční prostředky použité na ochranu životního prostředí v roce 2011 

Zdroj: Vlastní 
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odpovědí během společné diskuze bylo, že nad tímto spojením vůbec neuvažovali. 

Zároveň se ptali, jaké mohou být jeho přínosy, popřípadě zda mám vypracovanou 

určitou metodiku jejich navázání. Tato neznalost respondentů se projevila i 

v odpovědích hned na první otázku, která se ptala na to, zda vedlo zavedení metod 

štíhlého řízení ve výrobě ke snazšímu uplatňování principů environmentálního 

managementu. Z 21 respondentů pět uvedlo, že štíhlost v rámci pracovního procesu 

nikdy neřešili, a tudíž nebudou na tuto otázku odpovídat. Šest dotázaných uvedlo, že 

myšlenka je to zajímavá, ale zatím se jí v podniku nezabývali. Posledních deset 

zbývajících respondentů sice uvedlo odpověď „ano“, ale jejich vyjádření vyplývalo 

především z jejich osobních názorů (výsledky odpovědí jsou uvedeny v grafu č. 13).  

 

 

Graf 13 Uplatňování zkoumané problematiky v praxi 

Zdroj: Vlastní 

Všichni zbývající dotázaní uvedli, že logika v tomto spojení je zřejmá a že určitě 

zavedení štíhlosti do podniku usnadnilo uplatňování principů environmentálního 

managementu, jednalo se však o jejich názor podložený jejich praktickými zkušenostmi 

nikoliv o skutečnost, kterou v podniku sledují a vyhodnocují.  

Ovšem i přes tento fakt se pokusili odpovědět na následující otázky. Za metodu 

štíhlého řízení, která měla na environmentální management největší vliv, označovali 

nejčastěji metodu 5S či TPM.  
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Určit přínosy z tohoto spojení už bylo poněkud problematické. Respondenti hledali 

odpověď na tuto otázku především u přínosů, které vyplývaly ze zavedení metod 

štíhlého řízení ve výrobě. Za nejčastější kladný výstup z tohoto spojení bylo označeno 

snížení nákladů či zvýšení produktivity. Protože byla tato otázka pro respondenty 

problematická a neměli možnost ji v podnicích skutečně ověřit, raději na ni neopověděli 

vůbec.    

Další otázka č. 25 byla do dotazníku vložena z toho důvodu, aby poskytla určité 

základní informace, na kterých měl být postaven verbální model. Respondenti měli 

uvést, které metody štíhlého řízení ve výrobě se podílely, popřípadě jim umožnily, snížit 

či zlepšit environmentální ukazatelé, jejichž souhrn byl uveden v tabulce. I přes nízký 

počet odpovídajících podniků se podařilo získat pár hodnotných odpovědí, které lze 

dále využít. Jsem si vědoma i toho, že dané odpovědi nemají podložený ověřený základ. 

Ovšem na druhou stranu představují výstupy, které vycházejí ze zkušeností a názorů 

odborníků z praxe.   

Tabulka rozdělovala ukazatele na vstupní a výstupní. Při jejím sestavování bylo 

vycházeno z předpokladu, že pro zajištění funkčního systému EMS si musí podniky 

vytvořit i měřitelné ukazatele svého environmentálního profilu. Ty musí být vždy 

objektivní, ověřitelné, opakovatelné, musí respektovat významné environmentální 

aspekty a jejich výběr by měl být přiměřený činnostem a procesům podniku.  

Do tabulky byly proto zařazeny pouze ty ukazatele, které s výrobou elektromotorů 

úzce souvisí. Rozdělení na vstupní a výstupní bylo spíše symbolické, a nemělo na další 

zpracování žádný vliv. Za vstupní byly zvoleny ty, které souvisí s vnitropodnikovou 

činností. Patří mezi ně ukazatelé, které se pokoušejí snížit uvedené environmentální 

aspekty, jako je snížení spotřeby materiálu a surovin, snížení spotřeby energií a tepla, 

snížení spotřeby vody či fosilních paliv a PHM.  

Za výstupní ukazatele jsou považovány ty, které jsou výsledkem podnikových 

procesů. Do tabulky byly zařazeny ty nejdůležitější, jako je snížení emisí do vzduchu a 

vody, snížení odpadů, včetně nebezpečných odpadů, snížení zápachu, hluku, záření a 

vibrací, snížení kontaminace půdy a v neposlední řadě i zlepšení pracovního prostředí. 

Pracovní prostředí a s ním neodmyslitelně spojena postava zaměstnance nabývají 

v posledních letech na významu. Podniky si uvědomují, že spokojený a dobře 

motivovaný zaměstnanec je pro ně velice důležitý a představuje jeden z hlavních pilířů, 
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na kterém stojí existence podniku. Spokojenost zaměstnance, která je úzce propojena 

jak s jeho motivací, tak loajálnosti vůči svému zaměstnavateli, je neodmyslitelně 

spojena i s jeho pracovním prostředím.  

Nejčastější metody, které byly ve vztahu k environmentálním ukazatelům 

jmenovány, byly kaizen, TPM či kanban. Například ve vztahu k již zmiňovanému 

ukazateli zlepšení pracovního prostředí většina respondentů uvedla metodu 5S, TPM či 

ergonomické audity.  

Poslední tři dotazníkové otázky směřovaly do oblasti nákladů. Respondenti byli 

tázáni, zda využívají nějaké metody pro měření nákladů, které vznikly spojením metod 

štíhlého řízení a environmentálního managementu. U této otázky pouze tři uvedli, že si 

myslí, že „ano“, a všichni tři se shodli na pravidelném sběru, vyhodnocování a 

porovnávání údajů s předchozím obdobím – tzv. ekonomické vyhodnocování nákladů.   

Otázka č. 27 měla za cíl zjistit, zda spojení metod zeštíhlování s environmentálním 

managementem napomohlo podnikům ke snížení nákladů na výrobu. Tak jak na 

předešlé otázky z této oblasti poznání, tak i na tuto nebylo pro respondenty příliš 

jednoduché odpovědět. Zhodnocení této otázky je znázorněno v grafu číslo 14. Jak bylo 

již zmíněno výše, pět z 21 respondentů uvedlo, že nebude na otázky spojené se štíhlou 

výrobou odpovídat, protože ji v rámci pracovního procesu nikdy neřešili, a proto nebyli 

do hodnocení této otázky vůbec zahrnuti. Zbývající respondenti vycházejíce ze svých 

názorů zaznačili v 81,3 %, že si myslí, že toto spojení má vliv na snížení nákladů ve 

výrobě. Zároveň si u následující otázky vybrali i patřičnou číselnou škálu, v jaké výši si 

myslí, že se jejich podniku podařilo náklady ušetřit. V grafu číslo 15 jsou potom tyto 

odpovědi procentuálně znázorněny.  

Výstup u této otázky byl velmi slabý. Mezi odpovídajícími respondenty bylo pouze 

12 podniků z 21 a z toho ještě dva uvedly, že jim dané spojení nepomohlo ušetřit žádné 

náklady. Ostatní odpovědi dotázaných se pohybovaly ve škálových hodnotách od 100 

tis. Kč a více. 
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Graf 14 Vede zkoumaná problematika ke snížení nákladů na výrobu? 

Zdroj: Vlastní 

 

 

Graf 15 Výše ušetřených nákladů u zkoumané problematiky 

Zdroj: Vlastní 

Je však důležité zmínit, že všechny odpovědi na otázky položeny v poslední 

dotazníkové části vycházejí z názorů, zkušeností a znalostí výrobních procesů 

jednotlivých respondentů. Jejich odpovědí nejsou v praxi zatím oficiálně ověřeny.   

 

81,3% 

18,8% 

Vedou metody zeštíhlování ve spojitosti s 

environmentálním managementem ke snížení 

nákladů na výrobu? 

Ano Ne 

16,7% 

8,3% 

33,3% 

41,7% 

Žádné náklady 

do 10 tis. Kč 

11 tis. - 50 tis. Kč 

51 tis. - 100 tis. Kč 101 tis. - 500 tis. Kč 

501 tis. - 1 mil. Kč 

1 mil. Kč a více 

Pokud „ANO“, v jaké škále se Vám podařilo ušetřit náklady? 

Pokud „ANO“, v jaké škále se Vám podařilo ušetřit náklady? 
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Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, které bylo v uvedené podkapitole 

zhodnoceno, podniky zabývající se výrobou elektromotorů nemají doposud velké 

povědomí o možnosti využití metod štíhlého řízení ve výrobě. Empirický výzkum 

dokázal, že české podniky jsou sice opatrné vůči změnám, ale zároveň si uvědomují, že 

bez jejich využití jen těžko dosáhnou podnikových cílů či posílení 

konkurenceschopnosti.  

Z pohledu zkoumané problematiky (propojení metod štíhlého řízení ve výrobě 

s environmentálním managementem) bylo dotazníkovým šetřením zjištěno, že 

respondenti jsou si vědomi určité provázanosti těchto oblastí, ovšem ve většině podniků 

se možné přínosy z dané integrace nezkoumají (tato informace vychází ze subjektivních 

názorů respondentů). Pro ověření si, zda existuje závislost mezi štíhlým řízením ve 

výrobě a environmentálním managementem byly na základě výstupu z dotazníkového 

šetření testovány i předem stanovené hypotézy.   

  

5.5 OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ POMOCÍ STATISTICKÉHO TESTOVÁNÍ 

 Dotazník a s ním spojeno celé dotazníkové šetření měl poskytnout informace o 

současném stavu zkoumané problematiky v podnicích.  

Výstupy získané primárním výzkumem byly dále použity k ověřování hypotéz 

stanovených na začátku výzkumu za účelem ucelenějšího pohledu na zkoumanou 

problematiku.  

Aby bylo možné uvedené hypotézy testovat, musely být přepracovány do podoby 

statistických hypotéz. K jejich testování byly vybrány takové otázky z dotazníku, které 

svou podstatou napomáhaly k rozhodnutí, zda budou hypotézy zamítnuty či 

nezamítnuty. Volba vhodného statistického testu závisela na podobě kontingenčních 

tabulek, které byly sestaveny ve vztahu k jednotlivým hypotézám. Důležitým 

předpokladem pro volbu vhodného testu závislostí je především velikost statistického 

souboru a četnost výskytu hodnot v rámci kontingenčních tabulek. Pokud dochází 

k testování závislosti v řídkých kontingenčních tabulkách, což je zároveň i případ 

provedeného výzkumu, potom je zajímavou volbou použití exaktních testů.  

Statistický soubor vyplývající z provedeného výzkumu měl rozsah n = 21, což je sice 

z pohledu zkoumané oblasti vysoká návratnost hodnotných dat, ale z pohledu 



96 

 

statistického se jedná o malý rozsah. Zároveň jsou kontingenční tabulky převážně 

„čtyřpolního typu“ obsahujíc četnosti menší než je číslo 5. Z toho důvodu nemohly být 

použity pro testování všeobecně používané statistické testy.  

Na základě všech skutečností bylo rozhodnuto, že při ověřování hypotéz se bude 

vycházet z následujících testů, a to vícenásobné regresní analýzy, výběrového 

korelačního koeficientu, testu nezávislosti a Fisherova exaktního testu nezávislosti.  

 

H1: Spojení metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem 

ovlivňuje výkonnost výroby podniku.  

Aby bylo možné zjistit, zda skutečně má uváděné spojení metod štíhlé výroby s 

environmentálním managementem určitý vliv na výkonnost výroby podniku, byli 

respondenti v dotazníku vyzváni k odpovědím na otázky: „Které metody štíhlého řízení 

ve výrobě používáte?“ a „Jaké jsou hlavní environmentální aspekty, které ovlivňují 

výkonnost výroby Vašeho podniku?“. Testována byla nulová hypotéza H, která říká, že 

náhodné veličiny jsou nezávislé, oproti alternativní hypotéze   , přičemž všechny 

výpočty byly provedeny za pomocí statistického softwaru STATGRAPHICS Centurion 

XV.  

 :  Spojení metod štíhlé výroby s environmentálním managementem nemá vliv na 

výkonnost výroby. 

  :  Spojení metod štíhlé výroby s environmentálním managementem má vliv na 

výkonnost výroby.  

 

Na základě zjištěných odpovědí, byla provedena analýza pomocí vícenásobné 

regrese, zda zkoumané spojení metod štíhlé výroby s environmentálním managementem 

má vliv na výkonnost výroby podniku. Uvedená metoda je založená na hledání hodnot 

závislé proměnné z lineární kombinace hodnot nezávislých proměnných, což znamená, 

že její výstup vyjadřuje závislost proměnné y nejen na vysvětlující proměnné x1, ale 

také na dalších proměnných (x2, …, xn). Environmentální aspekty, které ovlivňují 

výkonnost výroby, představují v následujícím výpočtu závislou proměnnou y a 

zaváděné a používané metody štíhlého řízení ve výrobě se staly nezávislými 

proměnnými x1 a x2. 
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Tabulka 4 Významnost regresních koeficientů pro H1 

Parametr Odhad P-hodnota 

x1 0,300 0,000 

x2 0,360 0,000 

Zdroj: Vlastní 

 

Tabulka 5 Analýza rozptylu pro H1 

Zdroj variability 
Součet 

čtverců 

Počet 

stupňů 

volnosti 

Průměr 

čtverců 

F - testové 

kritérium 
P-hodnota R

2 
v %

 

Model 431,618 2 215,809 158,09 0,000 96,343 

Residual 16,382 12 1,365    

Celkem 448 14     

Zdroj: Vlastní 

 

Na základě výsledků z vícenásobné lineární regresní analýzy, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 4, byla vytvořená následující rovnice (model procházející počátkem):  

 

y = 0,300 x1 + 0,360 x2. 

 

Dosazením do této rovnice je možné zjistit, že například 60 % zaváděných metod a 

60 % metod, které podniky plně využívají, má vliv na 40 % environmentálních aspektů, 

které ovlivňují výkonnost výroby. To znamená, že 60 % zaváděných a 60 % plně 

využívaných metod štíhlého řízení ve výrobě ovlivní právě tři z osmi uvedených 

environmentálních aspektů, které mají vliv na výkonnost podniku.  

V tabulce č. 5 je popsána analýza rozptylu. Jsou zde uvedeny všechny potřebné 

náležitosti, a to součet čtverců (regresní, reziduální), celkový počet stupňů volnosti či 

průměrné čtverce (např. s
2
 = MSRez = 1,365 je odhadem reziduálního rozptylu). Podíl 

regresních a reziduálních průměrných čtverců představuje hodnotu testového kritéria F, 

které se používá k testu statistických hypotéz.  

Důležitou hodnotou v tabulce je tzv. P-hodnota, která ukazuje, na jaké hladině 

významnosti  je možné zamítnout hypotézu.  

Při testování statistických hypotéz na počítači pomocí statistického softwaru se místo 

kritického oboru    obvykle používá P-hodnota. Pokud se například testuje hypotéza 

          proti dvoustranné alternativní hypotéze         , pak pro pozorovanou 
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hodnotu t testového kritéria T je P-hodnotou číslo 1 – P (-t ≤ T ≤ t). S konvenci 

rozhodnutí o hypotézách pomocí kritického oboru, resp. oboru nezamítnutí, se shoduje 

následující postup: Jestliže P-hodnota  , pak se hypotéza H zamítá a současně se 

nezamítá hypotéza    na hladině významnosti . V opačném případě, tedy P-hodnota ≥ 

, se nezamítá hypotéza H a současně se zamítá hypotéza    na hladině významnosti  

(Karpíšek, 2008).  

Jelikož příslušná dosažená hladina významnosti tzv. P-hodnota je přibližně 0,000, 

zamítá se nulová hypotéza H na 5% hladině významnosti a nezamítá se hypotéza 

alternativní.  

Vícenásobnou regresní analýzou byl vypočítán i koeficient determinace R
2
, který 

říká, jak velké množství variance závislé proměnné je vysvětleno sadou zvolených 

nezávisle proměnných. Často se označuje i jako míra vhodnosti modelu. Představuje tu 

část variability Y, kterou lze pomocí modelu vysvětlit (Pecáková, 2012, Litschmannová, 

2012). Vypočítaný koeficient determinace znamená, že metody štíhlého řízení ve 

výrobě vysvětlují 96,343 % environmentálních aspektů, které ovlivňují výkonnost 

výroby podniku, tedy se jedná o vysokou lineární závislost.  

 

Tabulka 6 Intervalové odhady regresních koeficientů se spolehlivostí 95 % pro H1 

Parametr Odhad Dolní mez Horní mez 

x1 0,300 0,206 0,394 

x2 0,360 0,289 0,431 

Zdroj: Vlastní 

 

Kromě bodových odhadů regresních koeficientů, byly vypočítány i jejich intervalové 

odhady se spolehlivostí 95 %, které jsou uvedeny v tabulce č. 6. Jelikož jsou intervalové 

odhady obou regresních koeficientu téměř totožné, bylo rozhodnuto, že se obě nezávislé 

proměnné x1 a x2 spojí a vznikne jedna nezávislá proměnná x, která představuje jak 

zaváděné, tak i plně využívané metody štíhlé výroby v podnicích. 

Na základě tohoto zjištění, byl proveden výpočet vícenásobné regrese ještě jednou, 

ovšem v tomto případě byly plně používané a zároveň zaváděné metody štíhlého řízení 

ve výrobě brány jako nezávislá proměna x a environmentální aspekty, které ovlivňují 

výkonnost výroby, zůstaly závislou proměnnou y. 
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Tabulka 7 Významnost regresního koeficientu pro H1 

Parametr Odhad P-hodnota 

x 0,336 0,000 

 Zdroj: Vlastní 

 

Tabulka 8 Analýza rozptylu pro H1 

Zdroj variability 
Součet 

čtverců 

Počet 

stupňů 

volnosti 

Průměr 

čtverců 

F - testové 

kritérium 
P-hodnota R

2 
v %

 

Model 430,467 1 430,467 319,180 0,000 96,086 

Residual 17,533 13 1,349    

Celkem 448 14     

Zdroj: Vlastní 

  

Z výstupů vícenásobné lineární regresní analýzy, které jsou uvedeny v tabulce č. 7, 

byla sestavena následující rovnice (model procházející počátkem):  

 

y = 0,336 x. 

 

Tato rovnice říká, že například 60 % metod, které podniky buďto plně využívají nebo 

již postupně zavádějí, má vliv na 20 % environmentálních aspektů, které ovlivňují 

výkonnost výroby. To znamená, že 60 % používaných metod štíhlého řízení ovlivní 

právě dva z osmi environmentálních aspektů, které mají vliv na výkonnost podniku.  

V tabulce analýzy rozptylu č. 8 je mimo jiné uvedená i hodnota P-hodnoty. Jelikož 

příslušná dosažená hladina významnosti (tzv. P-hodnota) je rovna přibližně 0,000, 

zamítá se nulová hypotéza H na 5% hladině významnosti a nezamítá se hypotéza 

alternativní.  

Součástí analýzy rozptylu byl i výpočet koeficientu determinace R
2
, jehož 

interpretace zní: „Metody štíhlého řízení ve výrobě vysvětlují 96,086 % (blízko 100 %) 

environmentálních aspektů, které ovlivňují výkonnost výroby podniku, což představuje 

vysokou lineární závislost“.  

Nejjednodušším způsobem, jak vyjádřit sílu lineárního vztahu mezi proměnnými x a 

y, je využití tzv. výběrového koeficientu korelace. Před jeho použitím je nutné udělat 

kvalitativní rozbor zkoumaného datového souboru, protože nemá smysl měřit korelaci 

tam, kde na základě logického uvážení nemůže existovat. Často je zbytečné měřit 
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korelaci i z jiných důvodů, např. když je korelace zapříčiněna formálními vztahy mezi 

proměnnými (jedná se o korelaci procentuálních charakteristik, které se vzájemně 

doplňují do 100 %), nehomogenitou datového souboru (tzn., že základní soubor 

obsahuje podsoubory, pro něž se průměrné hodnoty proměnných liší – vypočtený 

koeficient korelace je tím silně ovlivněn a nepopisuje skutečný vztah obou proměnných) 

či působením společné příčiny (Kropáč, 2004).  

Vzorec pro výpočet korelačního koeficientu je:  

    
   

    
   

kde sX a sY jsou výběrové směrodatné odchylky a CXY je výběrová kovariance:  

     
 

   
                

   . 

V tabulce č. 9 jsou uvedeny vypočítané hodnoty výběrového korelačního koeficientu 

pomocí zvoleného statistického programu.  

 

Tabulka 9 Výběrový korelační koeficient 

 x y 

x  0,727 

P-hodnota  0,003 

y 0,727  

P-hodnota 0,003  

 Zdroj: Vlastní 

 

Vypočtená hodnota korelačního koeficientu je rxy = 0,727, což znamená, že mezi 

proměnnými existuje silný vzájemný lineární vztah.  

Výstupem statistického programu byla i P-hodnota, která testuje statistickou 

významnost odhadnutých korelací a která je uvedena v tabulce. P-hodnota nabývá čísla 

0,003, jenž je menší než 0,05 tzn., že dané proměnné mají mezi sebou statisticky 

významné nenulové korelace na 5% hladině významnosti.  

 Po zhodnocení všech testů byl získán výstup, který značí, že spojení metod štíhlého 

řízení ve výrobě s environmentálním managementem má vliv na výkonnost výroby 

podniku. 
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H2: Spojení metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem 

podle názoru respondentů pomáhá snižovat negativní vliv podniku na životní 

prostředí.  

V návaznosti na předešlou hypotézu je nyní testována závislost mezi integrací metod 

štíhlé výroby s environmentálním managementem a snahou podniku o snížení svého 

negativního vlivu na životní prostředí. Pro testování dané hypotézy byly použity 

odpovědi respondentů, vycházejíc z jejich osobních názorů, na tyto otázky: „Které 

metody štíhlého řízení ve výrobě používáte?“ a „Jak snižujete negativní vliv Vašeho 

podniku na životní prostředí?“. Uvedené odpovědi byly použity k testování, zda existuje 

závislost mezi spojením metod štíhlé výroby s environmentálním managementem a 

snahou podniku o snížení svého záporného vlivu na životní prostředí. Zaváděné a 

zároveň plně využívané metody štíhlého řízení ve výrobě se opětovně staly nezávislými 

proměnnými x1 a x2 a environmentální aspekty, pomocí kterých se podniky snaží 

eliminovat svůj negativní vliv na životní prostředí, se staly závislou proměnnou y.  

Stejně jako při ověřování první hypotézy, bude testována nulová hypotéza H, která 

říká, že náhodné veličiny jsou nezávislé, oproti alternativní hypotéze   .   

 :  Snižovaní negativního vlivu podniku na životní prostředí a spojení metod štíhlé 

výroby s environmentálním managementem spolu nesouvisí.  

  :  Snižovaní negativního vlivu podniku na životní prostředí a spojení metod štíhlé 

výroby s environmentálním managementem spolu souvisí. 

 

Na základě výpočtu pomocí STATGRAPHICSu byla provedena vícenásobná 

regresní analýza, jejíž hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 10.  

 

Tabulka 10 Významnost regresních koeficientů pro H2 

Parametr Odhad P-hodnota 

x1 0,389 0,000 

x2 0,384 0,000 

Zdroj: Vlastní 

 

 

 

 

 



102 

 

Tabulka 11 Analýza rozptylu pro H2 

Zdroj variability 
Součet 

čtverců 

Počet 

stupňů 

volnosti 

Průměr 

čtverců 

F - testové 

kritérium 
P-hodnota R

2 
v %

 

Model 569,842 2 284,921 94,56 0,000 94,033 

Residual 36,159 12 3,013    

Celkem 606 14     

Zdroj: Vlastní 

 

Pomocí výsledků vícenásobné lineární regresní analýzy, které jsou uvedeny v tabulce 

č. 10, byla vytvořená následující rovnice (model procházející počátkem):  

 

y = 0,389 x1 + 0,384 x2.  

 

Pokud se dosadí stejný procentuální podíl jako v případě řešení první hypotézy, tedy 

60 % zaváděných metod a 60 % metod, které podniky plně využívají, dojde k zjištění, 

že uvedené metody mají vliv na 50 % environmentálních aspektů, pomocí kterých 

snižují podniky svůj negativní vliv na životní prostředí.  

V tabulce č. 11 je popsána analýza rozptylu, jejíž součástí je výpočet součtu čtverců 

(regresní, reziduální), celkový počet stupňů volnosti či průměrné čtverce (např. 

s
2
 = MSRez = 3,013 je odhadem reziduálního rozptylu). P-hodnota je rovna přibližně 

0,000, což znamená, že se zamítá nulová hypotéza H na 5% hladině významnosti a 

nezamítá se hypotéza alternativní. Vypočítaný koeficient determinace, jenž 

v procentuálním vyjádření nabývá hodnoty 94,033 %, tedy velmi blízko 100 %, říká, že 

se jedná o vysokou lineární závislost.  

 

Tabulka 12 Intervalové odhady regresních koeficientů se spolehlivostí 95 % pro H2 

Parametr Odhad Dolní mez Horní mez 

x1 0,389 0,249 0,530 

x2 0,384 0,279 0,490 

Zdroj: Vlastní 

 

I v tomto případě vypočítané intervalové odhady regresních koeficientů se 

spolehlivostí 95 %, které jsou uvedeny v tabulce č. 12, byly téměř totožné, proto bylo 

rozhodnuto, že se obě nezávislé proměnné spojí a vznikne jedna nezávislá proměnná x, 
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která představuje jak zaváděné, tak i plně využívané metody štíhlé výroby v podnicích. 

Tato nezávislá proměnná x bude opět testována vůči závisle proměnné y.   

 

Tabulka 13 Významnost regresního koeficientu pro H2 

Parametr Odhad P-hodnota 

x 0,388 0,000 

Zdroj: Vlastní 

 

Tabulka 14 Analýza rozptylu pro H2 

Zdroj variability 
Součet 

čtverců 

Počet 

stupňů 

volnosti 

Průměr 

čtverců 

F - testové 

kritérium 
P-hodnota R

2 
v %

 

Model 645,859 1 645,859 214,610 0,000 93,467 

Residual 45,141 15 3,009    

Celkem 691 16     

Zdroj: Vlastní 

 

Výsledky uvedené v tabulce č. 13 byly dosazeny do rovnice vícenásobné lineární 

regresní analýzy (model procházející počátkem):  

 

y = 0,388 x. 
 

Z této rovnice lze odvodit, že například 60 % metod štíhlého řízení ve výrobě, které 

podniky buďto plně využívají nebo již postupně zavádějí, má vliv na 23,3 % 

environmentálních aspektů, pomocí kterých snižují podniky svůj negativní vliv na 

životní prostředí.  

Tabulka číslo 14 zahrnuje všechny výstupy získané výpočtem analýzy rozptylu u 

modelu vícenásobné regresní analýzy. Pro testování nulové hypotézy byla porovnávána 

pouze P-hodnota s 5% hladinou významnosti. Jelikož příslušná dosažená hladina 

významnosti tzv. P-hodnota je přibližně 0,000, zamítá se nulová hypotéza H na 5% 

hladině významnosti a nezamítá se hypotéza alternativní.  

Vypočtený koeficient determinace R
2
 říká, že metody štíhlého řízení ve výrobě 

vysvětlují 93,467 % environmentálních aspektů, které snižují negativní vliv podniku na 

životní prostředí. Z toho se dá vydedukovat, že spojení štíhlé výroby a 
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environmentálního managementu podle názoru respondentů napomáhá snížit negativní 

vliv podniku na životní prostředí.  

Při statistickém vyhodnocování průzkumu jde často o posouzení závislosti a 

vzájemného ovlivňování kategoriálních (kvalitativních) znaků. Vychází se přitom 

převážně z absolutních četností příslušných náhodných jevů, které odpovídají 

uvážených kategoriálním znakům. Proto byla vypracována řada efektivních metod tzv. 

kategoriální analýzy, které jsou povětšinou implementovány do profesionálních 

statistických softwarů z důvodů jejich datové rozsáhlosti. Jednou z těchto metod je i 

Pearsonův test nezávislosti, který byl zvolen pro ověření závislosti daných proměnných. 

Tabulka č. 15 vznikla vyhodnocením kontingenční tabulky, která obsahovala součty 

četnosti jednotlivých odpovědí na vybrané otázky.   

 

Tabulka 15 Tabulka četností pro H2 

 LNE LANO Součet řádků 

EANO 167 359 526 

 18,64% 40,07% 58,71% 

 150,29 375,71  

 16,71 -16,71  

 1,86 0,74  

ENE 89 281 370 

 9,93% 31,36% 41,29% 

 105,71 264,29  

 -16,71 16,71  

 2,64 1,06  

Součet sloupců 256 640 896 

 28,57% 71,43% 100,00% 

Zdroj: Vlastní 

Uvedená tabulka je "čtyřpolní". V jejím záhlaví jsou možné varianty jednoho znaku 

L (lean), v levém sloupci možné varianty druhého znaku E (environmentál). V prvním 

řádku u každé varianty jednotlivých znaků jsou znázorněny simultánní četnosti, tj. 

součty počtu odpovědí respondentů (například v prvním řádku a v prvním sloupci je 

uvedeno 167 hodnot odpovědí). V druhém řádku každé varianty je uvedeno procento 

reprezentativního vzorku vůči součtu celé tabulky (pro náš příklad 18,64 % z celkových 

896 hodnot). Třetí řádek ukazuje očekávanou četnost dosaženou v okamžiku, pokud 

klasifikované řádky a sloupce jsou nezávislé (očekávaná četnost v případě nezávislosti 
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je 150 hodnot odpovědí). Rozdíl mezi pozorovanou a očekávanou četnosti se nachází v 

řádku číslo čtyři (rozdíl mezi simultánními a očekávanými četnostmi je 16,71 odpovědí) 

a v posledním řádku příslušné proměnné je zobrazen příspěvek buňky k chí-kvadrát 

(    statistice využívané k testování nezávislosti mezi klasifikací řádků a sloupců – pro 

tento příklad 1,86 (Kropáč, 2007, Agresti, 2002).  

Řádkové resp. sloupcové součty se nazývají marginální četnosti. V okamžiku, kdy se 

tyto četnosti vydělí počtem celkových odpovědí, lze získat odhady simultánních a 

marginálních pravděpodobností. Hlavním cílem tohoto statistického rozboru 

kontingenční tabulky je test, který má zjistit, zda zkoumané dva znaky jsou závislé.   

Test nezávislosti X a Y je ekvivalentní testu sdružené hypotézy H: pij = pipj pro 

všechny dvojice (i, j), kde pi a pj jsou tzv. marginálními pravděpodobnostmi složek X a 

Y náhodného vektoru (X, Y). Nulovou hypotézu H nezávislosti dvou kvalitativních 

znaků se formuluje tak, že součin marginálních pravděpodobností z určitého řádku a 

určitého sloupce kontingenční tabulky pro všechny dvojice řádkových a sloupcových 

indexů i a j je roven simultánní pravděpodobnosti v jejich průsečíku. Naproti tomu 

alternativní hypotéza značí, že pro některé dvojice indexů uvedená rovnost neplatí 

(Kropáč, 2007, Pavlík, 2005).  

Hypotéza H se testuje pomocí Pearsonova testového kritéria, které je uvedeno 

v tabulce č. 13 a jehož hodnota 6,302 se vypočítá jako součet příspěvků buněk k chí-

kvadrát (    statistice z tabulky č. 16.  

Následným srovnáním vypočtené hodnoty (    s kritickým oborem    
      bylo 

zjištěno, že              
              . Tento výsledek říká, že se zamítá nulová 

hypotéza na pětiprocentní hladině významnosti a nezamítá hypotéza alternativní.   

 

Tabulka 16 Test nezávislosti pro H2 

Test Testové kritérium 
Počet stupňů 

volnosti 
P-hodnota 

Chi-kvadrát 6,302 1 0,012 

Zdroj: Vlastní 

 

Zároveň se daný výpočet ověří pomocí statistickým softwarem vypočítané P-hodnoty 

= 0,012, která je menší než 0,05. Na základě tohoto zjištění se zamítá hypotéza, že 
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řádky a sloupce jsou nezávislé, na 5% hladině významnosti a nezamítá hypotéza 

alternativní.  

Výsledky všech testů dávají odpověď, že spojení metod štíhlého řízení ve výrobě s 

environmentálním managementem podle názoru respondentů pomáhá snižovat 

negativní vliv podniku na životní prostředí. 

 

H3: Integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem 

má vliv na snižování podnikových nákladů. 

Daná hypotéza rozvíjí obě předchozí hypotézy a testuje závislost mezi spojením 

metod štíhlé výroby s environmentálním managementem a jejich vlivem na snížení 

podnikových nákladů. K ověření dané hypotézy budou použity odpovědi respondentů 

na tyto otázky:  „Vedlo zavedení metod štíhlého řízení ve výrobě ke snazšímu uplatnění 

principů environmentálního managementu?“ a „Přineslo Vám úspěšné zavedení metod 

štíhlého řízení ve výrobě ve spojitosti s environmentálním managementem snížení 

nákladů?“. K ověření statistické závislosti bude testována nulová hypotéza H, která říká, 

že náhodné veličiny jsou nezávislé, oproti alternativní hypotéze   .  

    Snižování podnikových nákladů a spojení metod štíhlé výroby 

s environmentálním managementem spolu nesouvisí.  

     Snižování podnikových nákladů a spojení metod štíhlé výroby 

s environmentálním managementem spolu souvisí. 

 

Kvůli malým četnostem ve „čtyřpolní“ tabulce (nejmenší četnost je menší než 5) a 

nemožnosti slučování řádků a sloupců, byl pro následující ověřování statistických 

hypotéz použit Fisherův exaktní test. Ten patří mezi neparametrické testy pracující 

s daty na nominální škále, v nejjednodušší podobě ve dvou třídách. Pokud budou 

považovány marginální četnosti ve „čtyřpolní“ tabulce za pevně dané, dá se 

předpokládat, že data jsou výběrem z hypergeometrického rozdělení. Počítají se 

pravděpodobnosti výskytu všech možných obměn četností v kontingenční tabulce, které 

dávají stejné marginální četnosti jako tabulka zjištěných četností. Podmíněná 

pravděpodobnost P, že při daných marginálních četnostech                   vznikne 

tabulka s četnostmi n11, n12, n21, n22, je poté rovna 
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Hlavní výhodou pravděpodobnosti P je, že neobsahuje žádné neznámé parametry, a 

proto zde odpadají problémy s jejich odhadem. Provedení testu potom závisí na tom, 

zda jde o test hypotézy H proti jednostranné nebo proti oboustranné alternativě. Jde-li o 

test H proti alternativě        , kde  je tzv. teoretická logaritmická interakce, sečtou 

se hodnoty pravděpodobnosti P vypočtené pro tabulky, které mají stejné marginální 

četnosti jako tabulka výchozí a jejichž logaritmické interakce jsou menší nebo rovny 

číslu d (označuje logaritmickou interakci dané tabulky). Pokud tento součet je menší 

nebo roven  = 0,05, zamítá se H.   

Při testu H proti          se zase sčítají pravděpodobnosti P těch tabulek, jejichž 

logaritmické interakce jsou větší nebo rovny d. Je-li součet pravděpodobností menší 

nebo roven , zamítá se H.  

Co se týká testu H proti oboustranné alternativě        , zde se sčítají 

pravděpodobnosti P těch tabulek se stejnými marginálními četnosti jako má tabulka 

výchozí, jejichž logaritmické interakce jsou v absolutní hodnotě větší nebo rovny číslu 

   . Je-li tento součet menší nebo roven číslu , zamítá se H (Anděl, 2011, Pecáková, 

2012).  

V následující tabulce č. 17 je uveden výstup vypočítaný statistickým softwarem 

STATGRAPHICS, kterým byla testována nulová hypotéza pomocí Fisherova 

oboustranného exaktního testu. 

 

Tabulka 17  Fisherův exaktní test nezávislosti pro H3 

Test Oboustranná P-hodnota 

Fisherův exaktní test 0,008 

Zdroj: Vlastní 

 

Jelikož bylo zjištěno, že P-hodnota oboustranného testu = 0,008 je menší než je 

zvolená hladina významnosti  = 0,05, zamítá se nulová hypotéza a současně se 

nezamítá hypotéza alternativní na 5% hladině významnosti. Zároveň lze považovat 

rozdíl mezi hodnotami (četnostmi) daných proměnných za statisticky významný na 
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pětiprocentní hladině významnosti, což znamená, že integrace metod štíhlého řízení ve 

výrobě s environmentálním managementem má vliv na snížení podnikových nákladů.  

 

H4: Integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem 

má vliv na zvýšení produktivity výroby. 

V této hypotéze je testována závislost mezi spojením metod štíhlé výroby 

s environmentálním managementem a jejich kladného vlivu na zvýšení produktivity 

výroby. K danému účelu byly použity následující otázky z dotazníku: „Vedlo zavedení 

metod štíhlého řízení ve výrobě ke snazšímu uplatnění principů environmentálního 

managementu?“ a „Přineslo Vám úspěšné zavedení metod štíhlého řízení ve výrobě ve 

spojitosti s environmentálním managementem zvýšení produktivity výroby?“. K ověření 

statistické závislosti byla testována nulová hypotéza H, že náhodné veličiny jsou 

nezávislé, oproti alternativní hypotéze   .  

    Zvýšení produktivity výroby a spojení metod štíhlé výroby s environmentálním 

managementem spolu nesouvisí.  

  :  Zvýšení produktivity výroby a spojení metod štíhlé výroby s environmentálním 

managementem spolu souvisí. 

 

Pro ověření hypotézy H4 byl použit stejně jako při testování předešlé hypotézy H3 

Fisherův exaktní test nezávislosti. V tabulce č. 18 je pak uvedena P-hodnota Fisherova 

oboustranného exaktního testu vypočítaná pomocí statistického softwaru. 

 

Tabulka 18  Fisherův exaktní test nezávislosti pro H4 

Test Oboustranná P-hodnota 

Fisherův exaktní test 0,030 

Zdroj: Vlastní 

 

Při testování dat pomocí statistického programu byla získána P-hodnota 

oboustranného testu = 0,030, což je číslo menší, než je zvolená hladina významnosti 

 = 0,05. Na základě tohoto výsledku se zamítá nulová hypotéza a současně se nezamítá 

hypotéza alternativní na 5% hladině významnosti. Rozdíl mezi hodnotami (četnostmi) 

daných proměnných lze považovat za statisticky významný na pětiprocentní hladině 
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významnosti. To značí, že integrace metod štíhlého řízení ve výrobě 

s environmentálním managementem má vliv na zvýšení produktivity výroby. 

 

H5: Zavedení metod štíhlého řízení ve výrobě do podniku má vliv na zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. 

Daná hypotéza má ověřit, zda existuje závislost mezi využíváním metod štíhlé 

výroby v podniku a zvýšením jeho konkurenceschopnosti. K testování byly použity 

odpovědí respondentů na tyto otázky: „Využíváte metody štíhlého řízení ve výrobě?“ a 

„Přineslo Vám zavedení štíhlého řízení do výroby Vašeho podniku zvýšení 

konkurenceschopnosti?“. Pro ověření, zda na zvyšování konkurenceschopnosti podniku 

má vliv zavedení metod štíhlé výroby, byla testována nulová hypotéza H, že náhodné 

veličiny jsou nezávislé oproti alternativní hypotéze   .   

 :  Zavedení metod štíhlé výroby nemá vliv na zvýšení konkurenceschopnosti 

podniku.  

  :  Zavedení metod štíhlé výroby má vliv na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 

 

Stejně jako v případě ověřování dvou předchozích hypotéz, tak i pro ověření 

hypotézy H5, byl použit Fisherův exaktní test nezávislosti, jehož výstup spočítaný 

pomocí STATGRAPHICSu je uveden v tabulce č. 19.  

 

Tabulka 19  Fisherův exaktní test nezávislosti pro H5 

Test Oboustranná P-hodnota 

Fisherův exaktní test 0,006 

Zdroj: Vlastní 

 

Vypočítaná P-hodnota oboustranného testu = 0,006 je menší, než je zvolená hladina 

významnosti  = 0,05, takže se zamítá nulová hypotéza a současně se nezamítá 

hypotéza alternativní na 5% hladině významnosti. Rozdíl mezi hodnotami (četnostmi) 

daných proměnných lze považovat za statisticky významný na pětiprocentní hladině 

významnosti. Výsledek testu říká, že zavedení metod štíhlé výroby do podniku má vliv 

na zvýšení jeho konkurenceschopnosti.  
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5.6 SHRNUTÍ VÝSTUPŮ PRIMÁRNÍHO VÝZKUMU 

Primární výzkum zkoumané problematiky v podnikové praxi provedený na základě 

dotazníkového šetření a řízených rozhovorů poskytl cenné informace o současném stavu 

podniků, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů.  

Data, která byla výzkumem získána, potvrdila, že podniky zabývající se uváděnou 

činností téměř neuplatňují ve svých výrobních procesech metody štíhlého řízení, 

natožpak jejich potencionální propojení s environmentálním managementem. 

Respondenti si při hlubším vysvětlení zkoumané problematiky uvědomovali určitý 

vztah mezi environmentálním managementem a metodami štíhlosti v rámci 

podnikových procesů, ale až na malé výjimky se shodli na tom, že dané spojení zatím 

neřešili, přičemž odpovědi na otázky z této oblasti zkoumání vycházely z jejich 

osobních názorů.  

Pomocí údajů získaných dotazníkovým šetřením byly ověřovány i předem stanovené 

hypotézy. Závěrem vyplývajícím z testování prvních dvou hypotéz bylo zjištěno, že 

integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem má vliv nejen 

na výkonnost výroby, ale hlavně napomáhá snižovat negativní vliv podniku na životní 

prostředí. Předmětem zkoumání byly i případné přínosy, které může zvolená integrace 

přinést, jako je snížení nákladů či zvýšení produktivity, přičemž výstup z testování 

potvrdil, že integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním 

managementem má vliv jak na snížení nákladů, tak na zvýšení produktivity výroby. 

Mimo jiné byla testována i hypotéza, která měla potvrdit vliv implementace štíhlého 

řízení do výroby na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Všechny zmiňované 

hypotézy byly na základě příslušných statistických testů potvrzeny.  

Ze získaných informací bylo zjištěno, že nejčetněji využívaným dobrovolným 

environmentálním nástrojem je norma ISO 14 001, čímž došlo k ověření si ze záměru 

práce plynoucího výstupu. 

Veškeré výstupy získané zhodnocením empirického výzkumu, které jsou součástí 

této kapitoly, vychází nejen z vyplněných dotazníků, ale také z řízených rozhovorů 

s experty na danou oblast zkoumání, kteří představovali důležitý zdroj informací a 

postřehů, jenž jsou v následujícím procesu modelování zapracovány. 
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Na základě výsledků primárního výzkumu zkoumané problematiky v podnikové 

praxi vyplynulo, že podniky si uvědomují jak nutnost ochrany životního prostředí a 

s ním spojené zavedení environmentálního managementu, tak i důležitost postupné 

implementace metod štíhlého řízení do výroby. Co se týká potencionálního spojení 

těchto řízení, zde vycházely odpovědi respondentů z jejich osobních názorů nikoliv 

z praxe podložených faktů.  

Získané výstupy se staly podkladem pro proces modelování, jenž je obsahem 

následující kapitoly. Součásti tohoto procesu je nadefinování a podrobné popsání 

verbálního modelu, který by měl být z hlediska praxe použitelný a který je zároveň 

cílem této disertační práce.  
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6. NÁVRH VERBÁLNÍHO MODELU INTEGRACE ŠTÍHLÉ 

VÝROBY SE SYSTÉMEM  ENVIRONMENTÁLNÍHO 

MANAGEMENTU 

Má-li být implementace zkoumané problematiky do podniku úspěšná, je potřeba, aby 

procesy, lidé a všechny ostatní složky zajišťující plynulost výroby dobře fungovaly a 

zaměstnanci na všech podnikových úrovních s ní byli seznámení.  

Před samotným zahájením zkoumání dané problematiky byl jasně definován záměr 

disertační práce a cíle, kterých má být dosaženo. Definováním záměru práce, respektive 

problematiky zkoumání, bylo řečeno, co bude proces modelování řešit.  

Obsahem předešlé kapitoly bylo zhodnocení primárního výzkumu, které nejen že 

potvrdilo, že metody štíhlé výroby jsou ve výrobních podnicích tohoto typu stále něčím 

neznámým a že zkoumaná problematika je z praktického pohledu v těchto podnicích 

teprve v začátcích, ale zároveň byly potvrzeny i všechny předem stanovené hypotézy. 

Na základě všech poznatků získaných empirickým výzkumem a po ověření si 

statistických hypotéz byl zahájen proces modelování pro konkrétně formulovanou 

zkoumanou problematiku, jehož výstupem je model, který ještě nebyl v České republice 

popsán.  

 

6.1  OBJEKT ZKOUMÁNÍ 

Jako objekt zájmu, kterého se bude zkoumaná problematika týkat, byly vybrány 

české střední a velké výrobní podniky, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů. 

Podrobnější charakteristika primárního objektu je uvedena v předešlé kapitole u 

charakteristiky respondentů. 

Jelikož existuje mnoho druhů elektromotorů a každý z nich se vyrábí odlišně, byl 

proces modelování specializován pouze na podniky, které se zabývají výrobou 

asynchronních elektromotorů, přičemž navrhovaný model vychází také z předpokladu, 

že bude aplikován u podniků, které chtějí zavést nebo již aktivně zavádějí metodiku 

štíhlé výroby a zároveň mají zavedený environmentální manažerský systém podle 

normy ISO 14 001.  

 



113 

 

6.1.1 Popis objektu (podniku) 

Před samotným návrhem modelu je důležité si obecně popsat základní fáze výroby 

asynchronního elektromotoru, aby byla navrhovaná integrace viditelnější, přičemž má 

uvedené schéma (viz obrázek č. 4) i funkci poznávací a poskytuje podrobný popis všech 

útvarů (úseků) v podniku.  

 

Obrázek 4 Obecná struktura podniku, který vyrábí asynchronní elektromotory 

Zdroj: Vlastní 

Výzkum a vývoj 

Výzkum a vývoj úzce spolupracuje s technologií a konstrukcí. Jeho hlavním úkolem 

je vytvářet nové prototypy motorů tak, aby byly výkonnější, lehčí, splňovaly požadavky 

zákazníků, odpovídaly vyšším standardům, přinášely úsporu spotřeby energií a nákladů 

během svého životního cyklu nebo aby byly na jejich výrobu použity nové kvalitnější 

materiály. Během této fáze navrhování a vyvíjení výrobků dochází i k zapracování 

požadavků jak na environmentální oblast, tak i na oblast štíhlé výroby. 

 

Technologie a konstrukce 

Technologie a konstrukce jsou sice dva útvary, ale jejich činnosti spolu úzce souvisí 

a navzájem se podporují. Úkolem technologie je určení technických parametrů, sepsání 
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pracovních návodů a kontrolních postupů, stanovení kvality na pracovišti a mnoho 

dalších. Nový výrobek je vždy koncipován na základě požadavků zákazníka. Může se 

jednat jak o výrobky zcela nové, tak i o úpravu stávajících katalogových výrobků. 

V rámci tohoto útvaru se s technickými parametry stanovují i pracovní normy. Do 

nákresů jsou poté v konstrukci zakresleny všechny náležitosti spojeny s výrobou 

elektromotoru během všech podnikových operací. 

 

Obchodní služby 

Pro pozitivní vývoj podniků vyrábějících elektromotory je velice důležitá aktivní 

prodejní politika, která by se měla projevit v realizaci různých projektů jak u nových, 

tak i stávajících zákazníků. V důsledku rozrůstající se konkurence by cílem útvaru 

obchodní služby měla být snaha udržet si stávající zákazníky a zároveň i získávat 

zákazníky nové. Mezi hlavní úkoly tohoto útvaru patří především komunikace se 

zákazníky. V rámci toho, že některé podniky působící v oblasti výroby elektromotorů 

nemají separovaný útvar, jenž by se zabýval marketingem, přebírá často tuto funkci 

útvar obchodních služeb, kdy se jejich základní úkoly rozrostou o propagaci produktů 

na veletrzích či v příslušných médiích. 

 

Nákup 

Sledování a analýza trhu jsou důležitým faktorem k udržování odpovídající úrovně 

dodávek materiálu a služeb. Najít vhodného dodavatele, který zabezpečí výrobu 

podniku dodávkami patřičné kvality a ve stanoveném čase, je velice důležité pro 

zabezpečení plynulosti výroby od objednávky až po dodání výrobku zákazníkovi. 

Velkou změnou v posledních pár letech prošla právě práce s dodavatelem. Nad 

množství dodavatelů, kteří zajišťují výrobu, se postavily jejich přednosti a došlo tak 

k jejich postupné eliminaci. Úkolem tohoto útvaru není jen běžné obchodní jednání, 

které je samozřejmě velmi důležité, ale hlavně průběžná komunikace a spolupráce 

s dodavatelem na různých úrovních. Tento fakt je zároveň i podmínkou pro úspěšné 

zajištění štíhlé výroby.  
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Výroba 

Výroba elektromotoru je rozdělena do několika fází, přičemž každá z nich v sobě 

zahrnuje hned několik procesů. Zde je důležité dodat, že základní útvary výroby 

elektromotoru jsou všude stejné. Existují však úseky, které nelze z kapacitních či 

finančních důvodů ve všech podnicích plně rozvíjet. Mezi takovéto úseky patří 

například slévárna či nástrojárna. Z těchto důvodů jsou pak potřebné komponenty či 

služby nakupovány na základě stanovených technických parametrů od příslušných 

dodavatelů, u kterých se očekává, že své dodávky zabezpečí jak z pohledu času, tak také 

množství a kvality.  

Před samotným popisem jednotlivých útvarů výroby je důležité si ve stručnosti 

popsat, co to vůbec elektromotor je. Jeho obecné charakteristice je věnováno několik 

následujících odstavců.  

Elektromotor představuje elektrické zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na 

mechanickou práci. Jedná se o největší hybný prvek průmyslové výroby. Často se 

označuje i jiným výrazem, a to jako elektricky točivý stroj, protože pracuje s točivým 

magnetickým polem. Existují však i elektromotory netočivé, které pracují 

s magnetickým polem tak, že nevykonávají pohyb rotační, nýbrž posuvný.  

V rámci obsáhlosti teorie o elektromotorech bylo zvoleno pouze seznámení se s jeho 

základními druhy. Obecně se elektromotory rozdělují na tři základní typy. Pokud je 

rychlost otáček elektromotoru stejná s rychlostí točivého magmatického pole, nazývá se 

tento elektromotor synchronním. V opačném případě se jedná o asynchronní 

elektromotor (nižší rychlost otáček elektromotoru než točivého magnetického pole). 

Kromě synchronního a asynchronního existuje ještě tzv. stejnosměrný elektromotor, 

který se napájí stejnosměrným proudem.  

Elektromotory se mohou dále dělit na výbušné a nevýbušné, které se používají 

v prostředí s nebezpečím výbuchu a které se značně liší od běžných motorů. Jsou 

konstruovány tak, aby znemožnily vznícení výbušné atmosféry v důsledku místního 

povrchového přehřátí a aby zabránily šíření požáru z vnitřního prostoru motoru do 

vnějšího prostředí.  

Každý elektromotor se skládá ze dvou základních částí (viz obrázek č. 5), a to 

nepohyblivé části statoru a pohyblivé rotoru. Mezi další důležité komponenty patří např. 
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kostra, hřídel, ventilátor nebo svorkovnice. Podstata všech typů elektromotorů je stejná. 

Liší se převážně osovými výškami, možností jejich využití, speciálními technickými 

vlastnostmi, druhém napájení či záběrovým momentem motoru.   

 

Obrázek 5 Základní části elektromotoru 

Zdroj: Vlastní 

 

Jak bylo již několikrát uvedeno, záměrem této disertační práce je implementovat 

zkoumanou problematiku do podniků, které se zabývají výrobou elektromotorů. Oblast 

modelového objektu byla specializována na podniky zabývající se výrobou 

asynchronních elektromotorů, protože princip výroby u jednotlivých typů elektromotorů 

se liší.    

Následující text představuje základní útvary výroby asynchronního elektromotoru, 

přičemž logistika jako samostatný útvar se prolíná celým podnikem. Součástí každého 

výrobního úseku je i potřebná kontrola kvality.  

Lisovna  

Úkolem tohoto útvaru je pod tlakem vylisovat z křemíkových izolovaných plechů 

statorové a rotorové plechy, které se podle technologických postupů skládají na sebe a 

lisují dohromady do tzv. statorových a rotorových svazků, které se dále upravují. 

Rotorové svazky se musí zastříknout hliníkem, aby bylo dosaženo požadovaných 

vlastností.  

Navijárna 

V navijárně se vyrábí stator. Výroba je rozdělena do několika operací, přičemž při 

každé z nich se vyrábí určitý komponent. Navinou se cívky z měděných drátů o různých 

průměrech a délkách, které se vkládají do statorových svazků. Další operací je výroba 

vodičů, které se použijí při závěrečné fázi výroby statoru, kdy se vtažený statorový 

svazek přesune na operaci zapojení a zde se vyrobené vodiče přivaří k vloženému 
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vinutí. Následuje impregnace statoru, která chrání vinutí cívek před nežádoucími vlivy. 

Takto vyrobený stator se přesouvá na montáž.  

Slévárna 

Jedná se o útvar, kde se odlívají kostry motorů. Tento útvar není součástí všech 

podniků vyrábějících daný typ elektromotoru, protože je velice náročný na chod a to 

nejen po stránce finanční, ale také ve vztahu k životnímu prostředí. Z těchto důvodu 

jsou často uvedené komponenty nakupovány od ověřených dodavatelů.  

Obrobna 

V obrobně se vnitřní část kostry obrobí, natře se speciální antikorozní barvou a po 

všech úpravách se přesouvá na montáž. Stejně tak jako kostra se musí opracovat i hřídel 

elektromotoru a rotorový svazek podle technologických výkresů. Upravené komponenty 

se zalisují do sebe (vzniká rotor) a přesunou se na montáž.  

Montáž 

Montáž má za cíl zkompletovat celý elektromotor. Z navijárny předaný stator se 

nalisuje do opracované kostry. Smontuje se svorkovnice a vývody, které vedou od 

statoru, se ve svorkovnici zapojí. Následně se vloží rotor do kostry se statorem a 

dochází ke konečné montáži. Takto sestavený motor se přesouvá do elektrozkušebny, 

kde se prověřuje jeho funkčnost a vady.   

Lakovna 

Odzkoušený elektromotor se přesouvá do lakovny, kde je proveden nejprve nástřik 

podkladovou barvou a poté povrchovou. Následuje sušení a štítkováni. Hotový motor se 

přesouvá do útvaru výstupní kontroly, kde je podroben poslednímu testování.  

 

V závěrečné fázi je přesunut zhotovený a odzkoušený elektromotor na expedici, kde 

se zabalí a připraví na převoz k zákazníkovi.  

 

Každá z těchto uvedených fází má své individuální postupy, procesy, technické 

parametry, normy či kontroly k tomu, aby byla zajištěna plynulost výroby.  
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6.2 PROCES MODELOVÁNÍ: INTEGRACE ŠTÍHLÉ VÝROBY SE 

SYSTÉMEM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 

I přes dodržování stanovených postupů nedosahují podniky takových výstupů, 

jakých by si přály. Pojem globalizace sebou nese nejen určitý boj o práci, prosperitu či 

posílení postavení na trhu, ale hlavně příležitost. Podniky nechtějí zůstat pozadu vůči 

svým konkurentům, a proto se snaží pro udržení si svého místa na trhu udělat vše, co je 

nutné. Uspokojování potřeb zákazníka jako novodobý trend, který platí všeobecně pro 

všechny typy podniků bez ohledu na jejich předmět podnikání, nutí podniky měnit svůj 

zavedený styl výroby.  

S orientací na zajištění spokojenosti zákazníka, roste i požadavek vyrábět výrobky 

nebo poskytovat služby podle jejich individuálních potřeb, ale za cenu hromadně 

produkovaných výrobků či služeb. Tento předpoklad sebou přináší narůstající 

variabilitu výroby při zajištění vysoké úrovně kvality, spolehlivosti v rychlosti a 

přesnosti dodávek, a to vše při velmi nízkých nákladech. Jako první podnik, kterému se 

úspěšně podařilo skloubit a zapracovat do svých podnikových cílů všechny výše 

uvedené požadavky, byla japonská společnost Toyota. Její úspěch spočíval 

v implementaci metod štíhlosti, které po zdárném zavedení do podniku napomáhaly 

efektivně a rychle k dosažení podnikových cílů. Přestože metody štíhlého řízení vznikly 

u podniku působícího v automobilovém průmyslu, nechaly se jimi po jeho vzoru 

postupně inspirovat všechny podniky bez ohledu na jejich obor podnikání, tedy i 

podniky působící v elektrotechnickém průmyslu.  

V současné době jsou kladeny i velké nároky na podniky vůči jejich vztahu 

k životnímu prostředí, protože jeho ochrana je nejen neodmyslitelně spojena 

s uspokojením potřeb zákazníků, ale je brána i jako společenský trend, jehož princip 

zajištění je spjat se všemi lidmi jak vně, tak uvnitř podniku.  

Na základě poznatků získaných jak sekundárním, tak hlavně primárním výzkumem, 

bylo dosaženo závěru, že podniky zabývající se výrobou elektromotorů nejsou příliš 

zběhlé v problematice spojené s aplikací metod štíhlého řízení ve výrobě. Dalo by se 

říci, že pozvolna experimentují v této oblasti a zkouší různé způsoby, jak zlepšit 

současný stav výroby, aby bylo dosaženo požadovaných podnikových cílů (např. 

zvýšení produktivity, zkrácení průběžných časů výroby, snížení nákladů, eliminace 

plýtvání aj.).  
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Co se týká aktivního systému environmentálního managementu, zde by se dalo říct, 

že je podnikům mnohem bližší a většina dotázaných jej úspěšně využívá.  

Přizpůsobení výroby oběma typům řízení má velice pozitivní dopad nejen na podnik 

jako celek, ale i na stakeholdery (zaměstnance, zákazníky, dodavatelé, ale např. i pro 

obyvatele okolí, ve kterém podnik působí). Jejich úspěšných spojením by podniky 

mohly dosahovat svých podnikových cílů efektivněji a především jednodušeji. Na 

obrázku č. 6 je znázorněn vstup metod štíhlého řízení ve výrobě do podniku a jeho 

případný výstup. 

 

Obrázek 6 Obecná struktura zkoumané problematiky 

Zdroj: Vlastní 

 

V okamžiku, kdy se podnik rozhodne pro změnu, nastává pro něj velmi složité 

období. I Ján Košturiak, autor knihy Štíhlý a inovativní podnik napsal: „ Realizace 

změny v podniku je to nejsložitější, protože i ten nejdokonalejší projekt se realizuje 
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v daném prostředí, s konkrétními lidmi, a přirozenou vlastností člověka je strach ze 

změny. Lidé se však nejvíce brání změnám, jejichž výsledek neznají, cítí se ohrožení, že 

změnu nezvládnou, budou nadbyteční anebo budou muset pracovat jinak než doposud.“ 

Podle různých výzkumu provedených v podnikové praxi bylo zjištěno, že až 80 % 

projektů týkajících se podnikových změn, jež jsou orientovány na zlepšení podnikových 

procesů, je neúspěšných. Příčin těchto neúspěchu existuje mnoho, nejčastěji jsou však 

spojovány s nedostatečnou aktivitou vrcholového vedení podniku a neochotou 

zaměstnanců dané změny akceptovat a rozvíjet. Tento fakt je podpořen chybějícími 

znalostmi, zkušenostmi a hlavně chybějící podporou zmiňovaného vrcholového vedení.  

Před zahájením procesu modelování (zavedení štíhlosti do podniku a jejího propojení 

se systémem environmentálního managementu) je vždy důležité provést podrobnou a 

jasnou analýzu stavu, v němž se podnik nachází. Na jejím základě je nutné si uvědomit, 

co opravdu chceme, respektive co je potřeba změnit, nadefinovat si strategie, 

podnikovou politiku, cíle a přesný postup, jak má být těchto cílu dosaženo. Celková 

strategie změny by neměla být odtržená od reality a zároveň by se měla zaměřovat na 

procesy omezujíc podnik v dosahování jeho cílů. Z toho vyplývá, že každá změna 

vychází z analýzy problémů a jejich příčin, které v podniku existují, a pro vytvoření si 

cílů změny je nutné si uvědomit, co chceme, proč to chceme, kdy to chceme a jak 

zabráníme možným nežádoucím důsledkům, přičemž až po zodpovězení si všech 

uvedených otázek je možné přistoupit k vlastnímu projektu a k detailnímu stanovení si 

jeho jednotlivých kroků. Pokud se daný projekt již rozběhne, je vždy nejtěžší vytrvat, 

protože projekty změn nejsou během na krátkou trať.  

Součásti analýzy podniku, kterou je potřeba provést před zahájením implementace 

štíhlosti, by měla být i analýza současného vztahu podniku k životnímu prostředí. 

Jelikož se vychází z toho, že podnik má zaveden systém environmentálního 

managementu podle ISO 14 001, je zde i předpoklad pravidelných každoročních 

kontrol, které se provádějí bezprostředně po konci příslušného kalendářního či 

hospodářského roku. To znamená, že podnik má každoročně nová aktuální data, která 

lze použit k meziročnímu srovnávání a pomocí kterých lze posoudit, zda zavedení 

štíhlosti do podniku přineslo zlepšení i na straně vztahu podniku k životnímu prostředí 

(snížení emisí do ovzduší, podzemních vod, eliminace kontaminace půdy, snížení 
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vibrací, hluku aj.). Na základě každoročního hodnocení lze také ukázat, jakých přínosů 

podnik aplikací metod štíhlého řízení ve výrobě dosáhl ve vztahu k životnímu prostředí. 

Často vyskytující se chybou je zadávání projektu změny externí společnosti, která 

nedostatečně spolupracuje s interními zaměstnanci. Výsledkem tohoto spojení je často 

jen dočasný efekt. Z tohoto důvodu by měla být externí společnost využita pouze jako 

školitel, rádce a dohlížitel na začátku projektu, nikoliv jako realizátor.  

Nejdůležitější složkou celého projektu změny je komunikace (interní a externí), 

kterou by mělo vedení stanovit a uplatňovat nejen v daném projektu, ale v celém 

podniku (mezi všemi úrovněmi) a se zainteresovanými stranami. Lidský faktor hraje 

v podniku významnou roli. Je vždy třeba mít na paměti, že jsou to pouze a jenom lidé, 

jejichž přístupy, výkony a hodnoty ovlivní další změny v procesech, v práci či 

v metodách. Strategie celé změny či cíle, kterých má být dosaženo, mohou být 

definovány jasně, ale pokud s nimi nebudou detailně seznámení všichni zaměstnanci, 

nebudou znát postup ani jednotlivé kroky k jejich dosažení, bude mít podnik problém 

s jejich realizací. Rozvoj lidí a jejich zapojení do změn je závislé na třech základních 

otázkách, a to: CHTÍT (otázka motivace – kdy nejsilnější motivací je samotná práce. 

Pokud dojde k pohlcení pracovníka činností, kterou děla, a odpovědností, kterou má, 

dokáže pracovat s vysokým zaujetím a výkonem dlouhou dobu. Spatření smyslu v práci, 

která je vykonávána má větší sílu než příkaz či odměna), VĚDĚT (otázka připravenosti 

lidí), MOCI (otázka organizační struktury a kompetencí).  

Zaměstnanci podniku z pohledu jejich zapojení se do podnikových změn se dají 

rozčlenit do čtyř základních skupin. V podnicích, kde se teprve změny budou realizovat 

a kde se po zaměstnancích nevyžaduje žádné aktivní zapojení do procesu zlepšování 

jejich pracoviště, jsou většinou (vždy se najde někdo, kdo zájem má) zaměstnanci, které 

procesy kolem sebe nezajímají. Neprojevují žádnou iniciativu a ani úsilí ke zkvalitnění 

výroby, a to i ve vztahu k ochraně životního prostředí, což sebou nese i určitou 

chybějící zodpovědnost.  

Do další skupiny patří zaměstnanci, kteří si postupně začínají uvědomovat a zároveň 

poukazovat na určité nedostatky a problémy kolem sebe. Když už dokážou identifikovat 

určité problémy, jsou jen malý krůček od nalezení jejich patřičného řešení. Tady 

dochází ke vzniku skupiny, kde zaměstnanci předkládají náměty a návrhy na řešení 

nalezených nedostatků. Většina podniků si významnost postřehů svých zaměstnanců 
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uvědomuje, a proto se snaží o zdokumentování a následnou realizaci jejich zlepšovacích 

návrhů, popřípadě námětů na řešení určitých problému. Některé podniky tuto snahu i 

finančně ohodnocují. Ať už podnik má zájem implementovat projekt změny nebo ne, 

doporučení zaměstnanců na řešení problémů jsou často brána, aniž by si to vedení 

uvědomovalo, jako určitý základ zeštíhlování podniků, protože takto v nepatrné míře a 

pozvolna dochází k eliminaci plýtvání. Tato činnost, zlepšování na základě návrhu, by 

však měla být závislá na vlastní aktivitě a zájmu zaměstnanců a ne jak tomu bývá u 

většiny podniků na tlaku vedení. Výsledek pak takto vynucených návrhů se nesetkává 

s tím, čeho podniky chtěly ve skutečnosti dosáhnout.  

Poslední skupina zahrnuje pracovníky, kteří se zapojují do týmové práce, mají 

možnost participovat na realizaci a vyhodnocování daných zlepšení v rámci podniku. 

Cílem změny lidské práce je vytvoření kompletní organizace, která je založena na 

kompetentních týmech představujíc skupiny lidí, které mají vysokou míru autonomie 

v rozhodování a které spolupracují na splnění společného úkolu. Dalo by se říci, že 

týmová práce je páteří celého projektu a jejím hlavním cílem je spojit všechny síly a 

táhnout jedním směrem. Zároveň je důležité zapojit všechny pracovníky do 

odstraňování plýtvání a celopodnikového zlepšování.  

Aby bylo zaručeno, že navržený model napomůže k dosažení cílů dané disertační 

práce, je potřeba, aby všechny výše zmiňované principy, od analýzy podniku až po 

týmovou práci, byly 100% zajištěny a neustále se zdokonalovaly. Pokud bude tato 

podmínka splněna, lze přejít k  procesu modelování. Na základě všech poznatků lze 

verbální model obecně zapsat v daném formalizovaném tvaru: 

                               ,  

kde jednotlivé prvky této soustavy mají dané významy a vychází z názvosloví autora 

Přemysla Janíčka, 2007:  

R –  řešitel (autorka práce), 

   – charakteristika primárního objektu – podnik zabývající se výrobou 

elektromotorů, 

P – záměr práce – řešený problém, 
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( ) –  na základě znalostí, vědomostí, zkušeností, získaných poznatků a 

s využitím tvůrčích činností sestavení systému podstatných proměnných 

sledovaných na objektu z hlediska zkoumané problematiky, 

OM  –  účelově vytvořený modelový objekt – podnik zabývající se výrobou 

asynchronních elektromotorů, 

(OM)  – systém podstatných proměnných na modelovém objektu, 

Z  – sledované proměnné objektu i modelového objektu se navzájem prolínají, 

MR – proces řešení zkoumaného problému. 

 

Na obrázku č. 7 je uvedena struktura procesu modelování, která graficky znázorňuje 

objekt zkoumání včetně modelového objektu a sledovaných proměnných. 

 

Obrázek 7 Struktura modelování 

Zdroj: Vlastní 
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Následující schéma (obrázek č. 8) rozšiřuje předešlé o proces řešení zkoumaného 

problému, tedy o implementaci štíhlého řízení do výroby daného podniku. Výstupem by 

měla být optimalizace sledovaných proměnných.  

 

Obrázek 8 Grafické znázornění struktury modelu 

Zdroj: Vlastní 
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týmů a na neustálém školení všech, kterých se tento proces týká. Všechny činnosti by 

měly směřovat k jedinému cíli, a to k neustálému vylepšování podnikových procesů. 

S realizací štíhlosti není spojena jen identifikace místa vzniku určitých nedostatků a vad 

ve výrobě, ale je důležité i provádět určitou vstupní kontrolu materiálu, který přichází 

od dodavatelů a snažit se eliminovat i chyby, které vznikly na jeho straně.  

 

2. fáze – zahájení implementace, je založena na aktivní aplikaci jednotlivých metod do 

výroby. Nastává činnost vedoucí ke zjednodušení procesů v rámci podniku, odstranění 

zbytečných věcí a činností, které nepřinášejí žádný synergický efekt, redukce času na 

seřízení výrobních zařízení, včetně redukce výrobních dávek, snížení zásob a zkrácení 

průběžných časů ve výrobě a její přípravě. Zároveň se postupně zavádí pořádek na 

pracovišti a standardy výroby. Mezi hlavní používané metody patří 5S, SMED, TPM, 

VSM, hledání problémů a projektový management.  

 

3. fáze – proces implementace po dobu dvou následujících let, dochází k formulaci 

podnikových procesů z pohledu zákazníka, celopodnikový program identifikace a 

eliminace plýtvání, vizualizace, standardizace, Just In Time, kanban, mapování procesů, 

uspořádání pracoviště za účelem odstranění plýtvání, formulování toku hodnot pro 

stěžejní výrobky, pro pohyb lidí, materiálu, nářadí, informací, výrobní buňky, nový 

layout, školení a vzdělávání zaměstnanců, které by mělo vést i k zajištění jejich určité 

multifunkčnosti aj. 

 

4. fáze – nastává s odstupem 4 – 5 let od první fáze, je postavena na předpokladu 

úspěšné realizaci všech tří předchozích. V daném období by mělo dojít 

k plnohodnotnému zavedení managementu úzkých míst, poka yoke, six sigma, jidoka, 

automatickému auditovaní procesů, sestavení a rozvoji autonomních týmů, v nichž by 

se měla rozvíjet týmová práce, přerozdělení pravomocí na nižší úrovně a v neposlední 

řadě výroba systémem tahu, která by měla přinést rozvoj jak v podniku, tak v jeho okolí 

s tím, že celá výroba bude řízena na základě zakázky od zákazníka.  
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Je zde třeba podotknout, že proces zlepšování nekončí po doběhnutí tohoto pětiletého 

období. Jednotlivé fáze představovaly pouze proces implementace štíhlosti do podniku a 

zajištění optimalizace celého toku. Pro podnik tak nastává běh na dlouhou trať, která by 

mu měla napomoci dosažení stanovených cílů jako je zvýšení produktivity, zkrácení 

průběžných časů výroby, zefektivnění procesů či vlivu podniku na životní prostředí.   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Fáze implementace štíhlosti do podniků vyrábějících elektromotory  

Zdroj: Vlastní  
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Obrázek 10 Struktura vstupů a výstupů v procesu modelování 

Zdroj: Vlastní 
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6.3.1 Implementace metody 5S 

Tato podkapitola se zabývá popisem implementace metody 5S do podniku včetně její 

provázanosti se systémem environmentálního managementu. Postup implementace 

metody 5S je rozdělen do pěti kroků, které jsou znázorněny na obrázku číslo 11. 

 

Obrázek 11 Postup implementace 5S 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Košturiak a kol., 2006 
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1. krok – odstraňování zbytečných položek neboli čištění (separace) – všechny 

pracovní prostředky, které se nepoužívají stále, by se měly odstranit z bezprostřední 

blízkosti pracoviště. 

a) Hledání zbytečných položek – v okamžiku, kdy se podnik rozhodne pro danou 

metodu, je důležité zahájit hledání zbytečných položek, které lze nalézt v každém 

podniku. Tento proces je podmíněn zapracováním a rozhlížením se pracovníka 

kolem sebe. Na základě těchto činností je možné také identifikovat a sledovat 

předtím nerozpoznané environmentální aspekty, které lze dále podstoupit do registru 

5S 

1. krok 

Separace 

2. krok 

Systematizace 

3. krok 

Stále čištění 

4. krok 

Standardizace 

5. krok 

Sebedisciplína 



129 

 

EA, vyhodnotit jejich významnost a popřípadě navrhnout jejich řešení (opatření). 

V případě existence staré ekologické zátěže je potřebné posoudit vliv výrobních a 

souvisejících procesů prováděných v minulosti. Kontrolují se převážně tyto kontrolní 

body:  

 výchozí polotovary: K čemu se používají? 

 sklad materiálu: Kdy budou použity tyto materiály? 

 součásti na regálech: Nestačí je mít jen hezky srovnané, je důležité vědět, 

co v nich je a hlavně kde to je? 

b) Vizuální úklid neboli taktika červené visačky – jedná se o důležitou metodu čištění, 

kdy se každá objevená zbytečná položka, která má být odstraněna, označí červenou 

visačkou.  

Postup zavedení taktiky červené visačky:  

 Výchozí místo 

 v podniku by měli být jasně definovaní účastníci, výroba či materiál,  

 doba zavedení je 1–2 měsíce, 

 důležitá je spolupráce všech zainteresovaných osob.  

 Odlišení položek červenými visačkami – potřeba odlišit jednotlivé položky 

zásob (polotovary, součástky, výroba), vybavení (stroje, zařízení, přípravky, 

nářadí, formy, vozíky) a prostory (podlahy, regály, sklady, pracoviště), které 

nejsou potřeba. Tento pojem znamená ve výrobě kontrolu zásob, strojů, 

zařízení, nářadí, manipulačních prostor, regálů aj. Mezi kontrolní body patří 

např. zásoby (materiál, polotovary, rozpracovaná výroba, hotové výrobky), 

vybavení (stroje, zařízení, nářadí, přípravky, vozíky, palety, stoly), místo 

(regály, podlahy, sklady) či dokumenty (pracovní návody, záznamy, 

oběžníky, pracovní řády) aj. 

 Stanovení standardů červených visaček – rozhodnutí, v jakém případě 

visačku použít, např. na základě frekvence využití určité položky. Nutnost si 

jasně formulovat, co je skutečně potřebné a co ne. Např. ponechat si položky, 

které budou podle výrobního plánu použity příští měsíc či příští týden, 

naopak odstraňte položky, které nebyly poslední dva měsíce použité. 
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 Výroba červených visaček a jejich připevnění – červené visačky by měly mít 

takové rozměry, aby byly dobře viditelné i na dálku (nejčastěji A4), zároveň 

by měly obsahovat údaje o označené položce (klasifikace – zásoba, 

přípravek, stroj), přesnou identifikaci (čísla, název), počet položek, důvody 

jejího odstranění (nepotřebnost, zbytečnost, vadnost), odpovědné oddělení, 

činnost (eliminace, přesun, vrátka), datum zavěšení aj. Na jejich výrobu lze 

použít jakýkoliv dobře viditelný materiál, který bude dávat jasně najevo, že je 

zde něco navíc. Visačky by neměli rozmisťovat lidé, kterých se odstraňované 

položky přímo týkají. Měly by zde být zachovány určité zásady jako 

nekompromisnost, objektivnost či pečlivost. Počet visaček není znamením 

něčeho špatného, ale naopak se jedná o velice účinnou kontrolu.  

 Zpracování položek s označením a následné vyhodnocení – na základě 

označení a popisku jednotlivých položek je možné sestavit seznamy 

zbytečných položek (např. zásoby mohou být rozděleny na mrtvé a spící). 

V rámci zajištění plynulé implementace metody 5S, je nutné odstranit, 

popřípadě přestěhovat, všechny položky, které by tomu bránily. Uvedený 

postup zahrnuje i redukci položek (strojů, zařízení, prostor), které představují 

pro podnik určitou ekologickou zátěž (XYZ, 2012).  

 

2. krok – příprava skladovacích prostor (vhodné uložení a eliminace plýtvání – 

systematizace) – pracovní prostředky jsou uspořádány tak, aby byly přehledně uloženy, 

jednoduše uchopitelné a jejich uspořádání smysluplně odpovídalo pracovnímu procesu. 

a) Nejprve se provede eliminace zbytečných položek, následuje vyčištění skladovacího 

prostoru a jeho standardizace. V rámci celého podniku je nutné vést důkladnou 

evidenci umístění každé položky, a to pomocí rozdělení podlahové plochy na zóny, 

mřížky s jasným šachovnicovým označením, kde je každé položce přiřazena tzv. 

adresa. 

b) Strategie barev vychází z použití barevného označení prostoru (čarami) podle jeho 

funkce. Uvedený prostor podniku by měl být natřen vhodnou barvou (ekologickou), 

popřípadě oblepen speciální barevnou lepicí páskou.  
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Jednotlivé zóny by měly být označovány v okamžiku, kdy je pevně stanoveno jejich 

uspořádání a vše, co se na pracovišti nachází, má svou fixní podobu. V tabulce č. 20 

jsou uvedeny barvy pro jednotlivé zóny.  

 

Tabulka 20 Barevné označení zón v podniku 

ZÓNA BARVA 

Bezpečnostní zóna ŽLUTÁ 

Zóna pro vozíky ŽLUTÁ 

Odstavné plochy s nevýrobním mat. ŽLUTÁ 

Ulička pro pěší BÍLÁ 

Odpočinková zóna BÍLÁ 

Vstupní položky MODRÁ 

Výstupní položky ZELENÁ 

Neshodná výroba, zmetky ČERVENÁ 

Nebezpečná zóna ČERNOŽLUTÁ – sklon 45° 

Odpady ORANŽOVÁ 

Zdroj: Vlastní 

Kontrolní body:  

 Omezit křivky v uličkách a minimalizovat rohy. 

 Namalovat čáry za účelem oddělení jednotlivých pracovních prostor. Dělicí 

čáry oddělují pracovní zóny od uliček. 

 Čáry musí být rovné, zřetelné a jasné.  

 Podnik musí jasně stanovit, jakou šířku (v cm) a typ čáry (plná, přerušovaná, 

rohy, pruhy) použije pro každý daný prostor.  

 Pro vstupy a výstupy použít přerušovanou čáru. 

 Volit umístění vstupů a výstupu z hlediska zachování bezpečnosti. 

 Zřetelné označení dveří, včetně směru jejich otevírání. 

 Zvýraznit směr dopravy pomocí barevných šipek a rozestupy mezi nimi. 

 Pro nebezpečné zóny, popřípadě pro zóny vyžadující zvýšenou pozornost 

(schody, schodiště, jeřáby, pohybující se stroje, předměty vyčnívající do 

uličky aj.), použít žlutočerné označení.  

 Zajistit proškolení lidí v dané vizualizaci. 



132 

 

 Jasná identifikace prostor s odpadovými kontejnery, které jsou barevně 

rozlišeny. 

c) Vizuální podnik – využití znaků a nálepek – strategie vývěsek na pracovišti by měla 

být používána v pořadí – podnik, pracoviště, výrobní linka, proces. Vývěska musí 

být velká, jasně viditelná či barevně označená. 

Strategie detailních značení se zaciluje i na maličkosti, jako je značení procesů, 

strojů či jmenovky na oděvech jednolitých pracovníků.  

d) Základní pravidla skladování – organizovat znamená standardizovat skladování, 

které by mělo být založeno na třech základních pravidlech: KDE? (určení polohy, 

značení místa), CO? (určení položky), KOLIK? (označení množství, určení počtu). 

Značení musí být provedeno tak, aby byl každý schopen na tyto otázky odpovědět.  

Kontrolní body:  

 Přesná identifikace skladovacího prostoru (bloku) pomocí vhodného značení, 

které by mělo být odnímatelné. 

 Rozložení každého bloku podle sloupce a řady – orientace ve skladovacích 

regálech. 

 Identifikace položek podle místa skladování. 

 Umístění položek na palety – jednodušší manipulace. 

 Jasné označení (popis) přihrádek v regálu podle položek – je-li značení 

odnímatelné, lze jej použít jako kanban pro inventuru a uspořádání.  

 Úplná dokumentace počtu jednotlivých položek v regálech. 

 Omezení velikosti skladovacích míst a přihrádek.  

 Vymezení minimální a maximální skladovací kapacity (maximální počet – 

červeně, minimální počet – žlutě). 

 Rozlišení rozpracované výroby od nakoupeného materiálu a komponent. U 

rozpracované výroby musí podnik uvádět předchozí a následující procesy. 

 Předchozí proces – následující proces – indikace procesů.  

 Název a kód skladovacího místa. 

 Název a kód skladovaného výrobku.  
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 Odpovědná osoba. 

e) Změna z uzavřeného na otevřený způsob skladování přípravků a nářadí znamená:  

 Všechny přípravky musí být viditelné na první pohled, aby byl zachován 

princip vizualizace a bylo zabráněno zmatku. 

 Vznik otevřených skladů. 

f) Funkční organizace  

 Pevně stanoveno úložné místo pro přípravky a nářadí. 

 Vyhotovit seznam roztříděných nástrojů a přípravků používaných na 

pracovišti. 

 Stanovení nejvhodnějšího skladovacího místa a jeho typu (ideální je 

nakloněná deska). 

 Roztřídění všech nástrojů do zřetelných skupin připravených k okamžitému 

použití (XYZ, 2012). 

 

3. krok – konsolidace denních čistících procedur (stálé čištění) – pracovní prostředí 

je pracovníky pravidelně čištěno. Tento proces eliminuje odpady a snižuje nebezpečí 

úniku nebezpečných látek do životního prostředí. Dalo by se říci, že se jedná i o určitou 

prevenci vzniku nežádoucích vlivu. 

a) Pořadí čištění – účelem je zbavit pracoviště špíny a nečistot a zároveň ho udržovat 

čisté.  

b) Cíle čištění – stanovení toho, co se má čistit – místa, která by měla být pravidelně 

čištěna, jako:  

 skladovací prostory (regály, sklady materiálu, výrobků, součástí či 

rozpracované výroby), 

 zařízení (stroje a zařízení všech typů, dopravníky, nářadí) – všechny stroje i 

nářadí musí být neustále v pořádku, 

 okolí pracoviště (uličky, toalety, okna). 

c) Kdo bude za každý úkon zodpovědný – jasné definování povinností (stanovení mapy 

čištění a určení osob za dané čištění odpovědných, sestavení harmonogramu). 
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Odpovědnost se nejlépe definuje v návaznosti na rozdělení pracoviště na malé zóny. 

Na čištění pracoviště se musí podílet všichni jeho uživatelé společně. 

d) Jaké budou použity čistící metody, přípravky či nástroje – po rozhodnutí kdo a kdy 

bude uklízet, je nutné říci i jak a čím se bude uklízet. 

 Zvyknutí si na pravidelné denní 5 minutové uklizení. 

 Sepsání nezbytných úklidových pomůcek a prostředků dle úklidových 

procedur, včetně vysvětlení jejich použití. 

 Jasná definice postupu uklízení – rozhodnutí, které úklidové práce a v jakém 

pořadí se budou vykonávat každý den a které v jiném časovém intervalu. 

Sestavení seznamu úklidových úkolů pro každého pracovníka. 

e) Úklidové nářadí by mělo být skladováno tak, aby k němu byl snadný přístup, 

v požadovaném počtu a podle místa jeho využití. 

f) Samotná implementace čištění – znázorňuje čas začít uklízet. Mimo jiné dochází 

k odstranění špíny, usazenin, olejů, skvrn, rzi, písku, barev aj, což značí i snížení 

možného úniku látek např. do spodních vod. 

 

4. krok – udržování čistoty na pracovišti (standardizace) – do tohoto kroku získané 

uspořádání pracoviště se musí zdokumentovat, jako standard, a nadále procházet 

procesem zlepšování. Pro zajištění funkčního systému by v tomto okamžiku měly být 

k jednotlivým procesům přiřazeny i měřitelné environmentální ukazatele. 

a) Pracoviště musí být udržováno čisté na základě třech zásad NE: NE zbytečným 

položkám, NE nepořádku, NE špíně. 

b) Pro standardizaci čistého pracoviště je nutné provést účinnou kontrolu 

v následujících bodech: 

 Kontrola zbytečných položek: 

 jednotlivci nemohou nic vyhodit bez dovolení nadřízeného, 

 musí být zhotoven seznam se všemi zbytečnými položkami, 

 šrotaci zbytečných položek lze provést až po projednání s osobami 

odpovědnými za finanční záležitosti. 



135 

 

 Kontrola skladu za účelem zjištění, zda jsou všechny položky řádně 

organizovaný.  

Překontrolování doposud provedených úkonů má zásadní význam a k jeho provedení 

je velice důležitý seznam pro hodnocení, který obsahuje body týkající se organizování 

všech položek v podniku. Jestliže počet odpovědí „NE“ je v seznamu více než 30x je 

nutné se vrátit zpět k prvnímu bodu tohoto kroku. 

Základní náležitosti organizačního kontrolního seznamu: 

 oddělení/úsek – vyplňuje se oddělení, popřípadě proces, kterého se 

organizování týká, 

 kontroloval – odpovědná osoba za kontrolu, 

 datum kontroly, 

 třída – klasifikace organizovaných objektů (zásoby, přípravky, 

měřidla, nářadí), 

 kontrolní body – otázky k určení účinnosti organizování (např. Jsou 

vidět ukazatele množství na první pohled?, Nejsou žádné položky 

sladovány na podlaze?), 

 kontrola – vyplní kontrolor (ANO: bod je dostatečně pokryt, NE: bod 

není pokryt, a proto je zapotřebí činností), 

 opatření k nápravě / návrhy na zlepšení – pokud byl nějaký kontrolní 

bod označen jako NE, je nutné vyplnit příslušná opatření k nápravě, 

popřípadě návrhy na zlepšení, spolu s termínem provedení a 

s osobami, které tyto činnosti musejí vykonat. 

 Kontrola špíny (čištění) – opětovně je zde nutné sestavit seznam, který 

zahrnuje kontrolní body týkající se skladových položek, zařízení a strojů pro 

hodnocení čištění. Uvedený seznam může sloužit také jako přehled 

napravených environmentálních aspektů a následně i jako určitá prevence 

jejich vzniku, přičemž by měl zahrnovat měřitelné environmentální ukazatele, 

na nichž by měl být zřetelný pokrok a zlepšení environmentálního profilu. 

Obsahuje obdobné náležitosti jako organizační kontrolní seznam:  

 oddělení/úsek – vyplňuje se oddělení, popřípadě proces, kde bylo 

provedeno čištění, 
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 kontroloval – odpovědná osoba za kontrolu, 

 datum kontroly, 

 třída – klasifikace objektů k čištění (zásoby, prostory, zařízení), 

 kontrolní body – otázky ke zjištění účinnosti čištění (např. Byla 

veškerá rez odstraněna?, Byla ze strojů a zařízení odstraněna špína, 

usazeniny a oleje?). 

 Kontrola – vyplní kontrolor (ANO: čištění bylo provedeno účinně, NE: 

čištění nebylo účinné, proto je nutné přijmout opatření). 

 Opatření – pokud bylo čištění u některé položky neúčinné, je nezbytné 

provést odpovídající opatření, včetně stanovení termínu jeho provedení 

(XYZ, 2012). 

 

5. krok – vizuální kontrola pracoviště (sebedisciplína) – dodržování pořádku a 

čistoty je zachováváno pravidelnými audity a 5S musí být aktivně podporováno všemi 

pracovníky.  

Zdravé pracoviště je takové pracoviště, kde je vítána věcná kritika. Věcně kritizovat 

a umět přijímat zdravou kritiku je základem sebedisciplíny. Ideální je vytvořit takové 

pracoviště, kde lze problémy detekovat hned na první pohled a automaticky provést 

jejich nápravu. Možnost jednoduššího a rychlejšího vyhledávání nedostatků a problémů 

umožňuje zároveň i zviditelnění environmentálních aspektů a jejich případnou redukci.  

Od prvního kroku až sem ušel podnik dlouhou cestu. Nastává okamžik zhodnocení 

současného stavu se stavem před implementací metody 5S jak na základě fotografií 

vytvořených před a po implementaci, tak na základě měření příslušných 

environmentálních ukazatelů, které respektují příslušné environmentální aspekty 

(vyhodnocení environmentálního profilu podniku po implementaci metody 5S). 

Do metody 5S musí být vtažen celý podnik, nikoliv jen výroba. K úplnému 

vyhodnocení účinnosti metody 5S podle typu pracoviště opět slouží kontrolní seznamy. 

Výsledky jim získané by měly být uveřejněny a sloužit tak k dalšímu zlepšování.  

Mezi hlavní náležitosti kontrolního seznamu patří:  
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 5S s rozdělením na Úklid (seiri), Správné ukládání a eliminace hledání 

(sezon), Čištění (seiso), Standardizace (seiketsu), Výcvik a disciplína 

(shitsuke), 

 kontrolovaná položka (zásuvky, skříně, pracovní stoly, normy, podlaha, koše 

na odpady), 

 kritéria hodnocení (žádné zbytečné kusy zařízení či materiálů, podlaha je 

čistá), 

 známky (k hodnocení): 0 – velmi špatně…. 4 – velmi dobře. 

Předcházející body představují pouze začátek. Je důležité nepodlehnout uspokojení a 

dále se snažit vše, co je jen možné, zlepšovat. Vedení podniku by mělo nadále usilovat 

o to, aby se činnosti 5S staly pro každého pevným zvykem. Jedině tak může být 

docíleno maximálního uspokojení (XYZ, 2012).  

 

6.3.2 Přínosy a rizika spojené s implementací metody 5S 

Přínosy plynoucí ze zavedení: 

 Čisté pracoviště 

 Eliminace počtu zbytečných položek 

 Zvětšení manipulačního prostoru pracoviště 

 Snížení chybovosti o více než 30 % 

 Efektivnější manipulace na pracovišti díky větší přehlednosti – optimalizace 

pracoviště 

 Efektivnější využití získaného prostoru 

 Snížení ztrátových časů o 15–35 %  

 Zvýšení autonomie pracovníka  

 Větší zapojení zaměstnanců do procesu řízení 

 Zvýšení produktivity práce  

 Sestavení plánu jednotlivých činností – zajištění plynulosti rozvíjení metody 

5S 

 Jednodušší vyhledávání a identifikace položek na skladě 
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 Zvýšení výkonnosti pracovníka o více než 15 % 

 Snížení úniku nežádoucích látek do okolí 

 Snížení odpadů 

 Prevence znečištění 

 Snížení spotřeby energií 

 Redukce nebezpečných odpadů 

 Odstranění starých ekologických zátěží 

 Jednodušší identifikace environmentálních aspektů 

 Snížení úrazovosti 

 Zlepšení kvality celého procesu 

 

Rizika plynoucí ze zavedení: 

 Špatně zvolené položky k odstranění 

 Neochota lidí se učit novým věcem 

 Špatná informovanost ze strany vedení 

 Provádění analýzy pracoviště bez účasti zaměstnanců, kteří na pracovišti 

pracují 

 Strach zaměstnanců ze zpevňování norem  

 Náklady plynoucí z využití služeb externí společnosti 

 Náklady spojené se zaškolením zaměstnanců 

 Náklady vzniklé prostoji v práci v době školení 

 Nárůst nákladů za odměňování v podobě benefitů za ochotu zaškolit se 

 Nedostatečná znalost implementované problematiky 

 Časté využívání externí společnosti jako realizátora implementace 

 Nedostatečné zapojení vedení do implementace 

 Problém, jak odstranit staré ekologické zátěže 

 Špatná volba redukce odpadů 

 Problém, jak naložit se zbytečnými položkami – uskladnit či šrotace? 
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 Náklady spojené s likvidací nebezpečných látek 

 Náklady na recyklaci odpadů 

 Náklady na zneškodnění odpadů 

 Problém se šrotací položek, které mohou představovat ekologickou zátěž 

 Špatná volba pilotního pracoviště, náklady na projekt jsou větší než výnosy 

 Tlak mateřské společnosti k vykonání změny tak, kde není proveditelná – 

špatná komunikace 

 Problém v udržení zájmu zaměstnanců po celou dobu implementace 

 

6.3.3 Implementace metody TPM do podniku 

Uvedený text popisuje postup implementace metody TPM (Total productivite 

management) do podniku včetně její integrace se systémem environmentálního 

managementu. Za pomoci TPM jsou systematicky prošetřovány příčiny výpadků, slabá 

místa a neplánované odstavky výrobních zařízení. Implementací této metody dochází 

k postupnému zlepšování dostupnosti výrobních zařízení, díky předvídání nápravných 

opatření, za předpokladu co nejmenších nákladů.  

Poruchám je předcházeno plánovanou péčí zaměstnanců o daný stroj, tzv. autonomní 

údržbou. Postupně se definují procesy s pevně danými standardy, které v konečné fázi 

vedou k rychlejšímu odstraňování neplánovaných výpadků stroje (6 základních ztrát), 

jako jsou:  

 Prostoje  

 poruchy spojené s chybami na zařízení – porucha hydrauliky či 

mechaniky, špatný materiál, 

 seřízení a ustavení – seřízení stroje na jiný typ výrobku. 

 Ztráty na rychlosti 

 nečinnost (malé přestávky) – špatná činnost senzorů, 

 redukce rychlosti – odchylka od skutečné rychlosti stroje. 

 Chyby  

 chyby v procesech a opravy – výroba zmetků, 
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 redukce času – než dojde od spuštění zařízení k jeho 100% výkonu 

(Košturiak a kol., 2006). 

Cílem TPM je odstranit plýtvání a ztráty (zmetky, přesčasy, nadvýrobu, zbytečné 

transporty, vysoký stav zásob, náklady na opravu, prostoje strojů, čekací doby aj).   

Mezi hlavní znaky patří zapojení všech zaměstnanců do údržby, vizualizace a 

standardizace pracovního procesu, týmová práce, neustále zlepšování a v neposlední 

řadě i příjemné pracovní prostředí.  

Postup implementace TPM do podniku se skládá ze tří kroků (viz obrázek č. 12), 

které jsou rozepsány níže včetně jejich návaznosti na systém environmentálního 

managementu.  

 

Obrázek 12 Postup implementace TPM  

Zdroj: Vlastní 

 

1. krok – přípravná fáze, která většinou probíhá tři až šest měsíců 

Kontrolní body:  

 Nastudování potřebných informací vedoucími pracovníky a jejich následné 

zapojení se do implementace je nutnou podmínkou úspěchu. 

 Rozšíření myšlenky mezi všechny zaměstnance – seznámení se základními 

cíli úkoly a činnostmi.  

 Pro zajištění hladké implementace je nutné vytvořit realizační tým na různých 

úrovních, včetně přerozdělení pravomocí a s nimi spojených úrovní 

odpovědnosti. 

 Na základě podrobné analýzy současného stavu definovat konkrétní cíle 

TPM, časový harmonogram, kdy má být těchto cílů dosaženo, a navrhnout, 

jak pomocí aktivní údržby odstranit negativní environmentální vlivy podniku.  

1. krok 

-  

Přípravná fáze 

2. krok  

-  

Zkušební 
implementace v 
pilotní oblasti 

3. krok 

 -  

Implementace do 
celého podniku a 

stabilizace 
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 Základem pro dosažení všech cílu je prevence, která se skládá ze základní 

údržby, včasného odhalení poruch a okamžité reakce. 

 Vizualizace slouží jako podpůrný nástroj, který dokáže motivovat, odhaluje 

environmentální aspekty, zjednodušuje práci a zároveň umožňuje vykonávání 

některých údržbářských zásahů i lidem, kteří nejsou kvalifikovaní. 

 Vytvoření závazného plánu realizace. 

 

V přípravné fázi dochází k seznámení se s danou problematikou. Aby byl projekt 

úspěšný, musí být vždy zaváděn od shora a musí mu předcházet podrobná analýza 

současného stavu podniku.  

Každý management potřebuje ke svému rozhodnutí znát přínosy, které ze zavedení 

jakékoliv metody plynou. Z tohoto důvodu je potřeba provést analýzu ztrát na daném 

zařízení s doplněním o analýzu prostojů a nákladů na údržbu. Získané informace je 

nutné doplnit o zkušenosti z jiných firem. K interpretaci těchto údajů se využívá externí 

společnost, která má funkci poradce a částečně i napomáhá zaměstnancům zanalyzovat 

současný stav v podniku. Podle provedených výzkumu jsou přínosy z implementace 

metody TPM třikrát až desetkrát větší než náklady na ni vynaložené.  

Zavedení této metody není podmíněno pouze náklady v podobě počáteční investice, 

ale hlavně ochotou a snahou zaměstnanců se učit novým věcem.  

Obecně lze nejčastější příčiny poruchy zařízení hledat v kombinaci následujících 

faktorů:  

 neplnění základních požadavků na údržbu stroje – čistění, mazání, 

vyfoukávání špon, drobné seřizování aj., 

 nedodržování pracovních (technologických) podmínek, 

 nedostatečná kvalifikace (špatná kontrola, obsluha či údržba), 

 opotřebení zařízení, 

 konstrukční chyby. 

 

Tato klasifikace příčin slouží k formulování si směru, kterým je nutné se vydat, 

abychom dosáhli požadovaného zlepšení.  
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Problémy, které se při výrobě vyskytují a zapříčiňují poruchy zařízení, lze rozdělit do 

dvou základních skupin:  

 Náhodně se vyskytující problémy (nečekané) – většinou mají jedinou příčinu, 

kterou lze snadno analyzovat a odstranit. Ztráty takto způsobené, jsou 

označovány za velké.  

 Chronické (vleklé) problémy – mají různé kombinace příčin, které je velmi 

obtížné analyzovat a odstranit, i přesto že se stále opakují. V okamžiku, kdy 

problém na stroji vzniká, se jedná o ztráty nízké, avšak v případě jejich 

kumulace již lze hovořit o ztrátách velkých (XYZ, 2012).   

 

Na uvedené problémy navazuje podrobná analýza příčin vzniku opakovaných ztrát, 

které jsou často skryté ve struktuře zařízení či v používané pracovní metodě 

(k odstranění těchto nedostatků je potřeba inovace zařízení, změna myšlení nebo 

způsobu práce). Průběh analýzy je popsán v následujících  bodech:  

 Formulace problému na základě jeho podrobného přezkoumání a porovnání s 

podobným zařízením či procesem.  

 Fyzikální analýza problému založena na sledování přírodních zákonů, které 

souvisí s problémem – tření mezi součástkami aj.  

 Potřeba pochopit princip výroby v případě poruchy. 

 Zpracovat seznam všech příčin vedoucích k danému problému. 

 Vyhodnocení zařízení, použitých materiálů, metod a vztahů mezi nimi. 

 Sestavení si plánu pro optimální stav. 

 Vyřešení příčin vedoucích ke vzniku chyb – na základě různých výzkumů 

bylo zjištěno, že 20 % příčin dokáže odstranit až 80 % všech prostojů. 

 Návrh plánu zlepšení. 

 

V rámci této fáze je potřeba změřit i efektivnost jednotlivých zařízení. Pro daný typ 

výrobních podniků byl zvolen koeficient celkové efektivity zařízení (CEZ), který 

představuje funkci ztrát způsobených poruchami, seřízeními, prostoji, ztrátami rychlosti 

vlivem její redukce či nízkou kvalitou vyrobených produktů.  
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Vypočítává se jako součin dostupnosti zařízení, výkonnosti a úrovně kvality. 

 

Dostupnost (D) = 
     č ý            

                      
  

  á     ý č           č    ř   š  í

  á     ý č          
      (%) 

Plánovaná disponibilita = 
                        

              
     (%) 

Provozní disponibilita = 
                                

                        
     (%) 

Výkonnost (V)   
č                ý       č     

                                   
      (%) 

Úroveň kvality (Q) = 
      á  ý       č        ů

      á  ý    
  

               

  č     
     (%) 

CEZ = D x V x Q (%) 

Celková efektivnost zařízení se v normálních podmínkách pohybuje mezi 40 až 

60 %. Po úspěšném zavedení TPM se tato hodnota může vyšplhat až k 85 %. Proces 

zlepšování CEZ by měl vycházet z činností jako identifikace úzkých míst a šesti 

základních ztrát ve výrobě, stanovení metodiky měření, zlepšování jednotlivých hodnot 

CEZ a implementace nápravných opatření (Košturiak a kol., 2006, XYZ, 2012).  

 

2. krok – zkušební implementace v pilotní oblasti 

Než dojde k implementaci metody do celého podniku, je nutné si ověřit na vybrané 

oblasti správnost sestaveného postupu. V případě určitých chyb se provede jeho 

korekce. Začíná školení zaměstnanců se zapojením externích konzultantů a 

vzdělávacích firem. Dochází k pozvolnému nastartování celé implementace. 

 

3. krok – implementace do celého podniku a stabilizace 

V této fázi lze celou implementaci rozložit na pět základních pilířů, které musí být 

splněny:  

 Zvyšování celkové efektivity zařízení – tento pilíř byl popsán již v prvním 

kroku 
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 Autonomní údržba 

 Plánovaná údržba 

 Plánování pro nové stroje a díly – příprava postupů, plánů, dokumentace a 

standardů pro chod nového zařízení, organizování a řízení údržby, včetně 

zaškolení zaměstnanců.   

 Vzdělávání a trénink – zahrnuje školení jednotlivých zaměstnanců, 

prohlubování jejich schopností řešit nečekané technické problémy, neustálé 

vzdělávání se v oblasti údržby příslušných zařízení (převzetí části povinností 

za údržbáře), popřípadě se snažit stále vyhledávat možné příčiny vzniku 

opakovaných problémů a odstraňovat je za pomocí pracovních týmů. 

Součástí školení by měla být i environmentální problematika, včetně 

vysvětlení jak její provázanosti s TPM, tak i potřeby odstraňování 

negativních environmentálních vlivů. Školením a tréninkem jsou zaměstnanci 

motivováni k tomu, aby menší opravy, jakož i údržbářské práce prováděli 

sami. To zvyšuje jejich sebevědomí a vede k vyšší vlastní odpovědnosti a 

motivaci.  

Autonomní údržba 

Jedná se o systém založený na principu včasné detekce odchylek vznikajících 

náhodně provozem stroje a na jejich odborném odstraňování. Obsluha stroje, která je v 

každodenním kontaktu se strojem, může nejrychleji rozpoznat vznikající abnormalitu 

jako potenciální základ vzniku poruchy nebo havárie. Svou každodenní činností 

umožňuje odhalit i příčiny úniku látek do půdy, ovzduší, popřípadě podzemních vod. 

Zavedení autonomní údržby pozvedne vlastní odpovědnost zaměstnance za jeho podíl 

na pracovním procesu. Pro prevenci vzniku poruch je potřeba: 

 čistit a mazat v potřebném rozsahu, 

 kontrolovat optimální podmínky a správný chod zařízení, 

 provádět činnosti podle standardů, 

 vést záznamy o mazání, čištění, kontrole, 

 zaznamenávat abnormality, 

 ihned na ně reagovat. 
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Autonomní údržba (AÚ) vychází ze sedmi kroků, přičemž každý krok je založený na 

pochopení a uskutečnění toho předchozího.  

První tři znamenají snahu podniku zabezpečit základní podmínky pro práci zařízení 

(zlepšení pracovního prostředí, ve kterém se stroj nachází, a vykonávání pečlivého 

čištění, mazání, utahování uvolněných částí atd. – východiska pro vykonávání 

autonomní údržby). Kroky 4 a 5 obsahují činnosti spojené s vykonáváním základních 

prohlídek (stanovení standardů a prohloubení úrovně poznání pro vykonávání nutných 

udržovacích zásahů). Poslední dva kroky se zabývají zlepšovacími aktivitami, které jsou 

založeny na zkušenostech a znalostech nabytých používáním zařízení. Na otázku, zda 

jsme schopni přejit k dalšímu kroku, odpovídá interní audit, který by měl být proveden 

vždy na konci každého kroku a který napomáhá odhalit případné nedostatky a 

poskytnout zpětnou vazbu v podobě návrhů na zlepšení přímo od pracovníků výroby.  

1. Počáteční čištění 

2. Eliminace zdrojů znečištění 

= Schopnost objevovat poruchy, porozumět principům a metodám zlepšování 

3. Normy čištění a mazání 

4. Všeobecná kontrola 

= Znalost funkcí a struktury zařízení 

5. Autonomní kontrola 

6. Organizace a pořádek 

7. Rozvoj autonomní údržby  

= Znalost vztahu mezi přesností zařízení a kvalitou produkce 

 

Počáteční čištění – provádí tým vytvořený z pracovníků všech oddělení, kteří jsou se 

zařízením určitým způsobem spojeni. Dochází k odstranění všech nečistot, jako jsou 

olejové skvrny, průsaky, prach, špony, zbytky různých materiálů aj. V tomto bodě lze 

vidět určitou spojitost s metodou 5S.  

Cíl: umožnit obsluze vyhledat nedostatky na zařízení (poškozené, uvolněné, 

znečištěné části, průsaky oleje), ověřit si v praxi, že čištění je kontrolou – odhaluje 
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odchylky od normálního stavu stroje a eliminovat negativní vlivy daného zařízení na 

životní prostředí. 

Výstupem prvního kroku je karta poruch, kde obsluha zapíše identifikované poruchy, 

znečištění a abnormality. Tato karta je podkladem pro druhý krok, ve kterém se zjištěné 

poruchy a nedostatky odstraňují, a zároveň pro navržení zlepšení odstraněním zdrojů 

znečištění – předcházení opakujícím se problémům (XYZ, 2012).  

 

Eliminace zdrojů znečištění – aby se nemusel proces čištění neustále opakovat, musí se 

eliminovat všechny jeho zdroje. Mezi ty nejběžnější zdroje znečištění patří:  

 znečištění vlivem technického omezení stroje, 

 nepřípustné znečištění (úniky olejů, kapalin, nebezpečných látek zapříčiněné 

nedostatečnou údržbou) – potřeba úplné eliminace, 

 znečištění zapříčiněné jiným vlivem, jako součástkou, prostředím, obsluhou 

aj.  

Nejprve je nutné vyhledat veškeré zdroje znečištění, včetně opatření k jejich 

odstranění. V případě nenalezení vhodného řešení by mělo dojít alespoň k minimalizaci 

nalezeného zdroje. Součástí tohoto je i eliminaci úniku škodlivých látek do půdy, 

ovzduší i podzemních vod. 

 

Normy čištění a mazání – zde dochází k vytvoření standardů činností AÚ, které 

představují výchozí bod pro neustálé zlepšování procesů. Normy musí vycházet z 

technické dokumentace, zkušenosti údržbářů, zkušeností obsluhy, plánu údržby zařízení 

či ze statistických záznamů o poruchách. Při jejich sestavování musí být brána v potaz i 

důležitost, kvalifikace, časová náročnost, periodicita, environmentální politika a 

bezpečnost práce. Obsahem těchto norem by měl být – stručný popis oblasti; standard; 

kdo bude činnost provádět (obsluha, údržbář); způsob činností; pomůcky; čas trvání; 

stav; četnost (průběžně, na začátku směny) a pro názornost fotodokumentace.  

Standardy by měly být sestaveny pro všechny aktivity např. standard čištění, 

standard mazání, standard popisu zařízení, standard pro kontrolu stroje atd. (XYZ, 

2012).  
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Všeobecná kontrola – je založena na schopností pracovníka vykonávat komplexní 

kontrolu zařízení (podle manuálů) za účelem odhalit poškození a potenciální zdroje 

poruch a znečištění.  

Cílem tohoto kroku je naučit pracovníky:  

 Porozumět struktuře a funkcím zařízení. 

 Vykonávat jednoduché údržbářské zásahy. 

 Nadefinovat popis zařízení. 

 Vykonávat testy o funkčních částech a funkcích zařízení. 

 Kontrolovat, zda nedochází k úniku škodlivých látek. 

 Implementovat vizuální prvky kontroly (viz obrázek č. 13). 

 Odstranit opotřebované díly. 

 Definovat kritické částí zařízení z hlediska jejich funkčnosti. 

 

  

Obrázek 13 Vizualizace AÚ pro kontrolu a mazání 

Zdroj: Košturiak a kol., 2006 

Autonomní kontrola – v tomto kroku dochází ke stanovení konečných standardů pro 

autonomní prohlídky. Doporučuje se v maximální možné míře využívat vizuální 

standardy (jednoduché, lehce rozeznatelné). Veškeré činnosti by měly být 

zaznamenávány do tzv. kontrolní karty, která slouží ke kontrole, zda se předepsané 

aktivity (definované ve standardech) provádějí.  
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Organizace a pořádek – cílem tohoto kroku je rozšíření všech doposud vykonaných 

aktivit na celé pracovní prostředí, za účelem zlepšení kvality procesu, efektivity práce, 

bezpečnosti práce a snížení negativních environmentálních dopadů (zavedení 

standardního systému). Hlavní význam tohoto kroku je prohloubení znalosti o údržbě a 

opravách. 

 

Rozvoj autonomní údržby (plné využití) – představuje přechod k nepřetržitému 

zlepšování procesů nejen v rámci výroby.  

 

Plánovaná údržba  

Jedná se o vytvoření efektivního systému plánovaných údržbových činností, které 

zabezpečí stabilitu procesu, za účelem eliminace neplánovaných přerušení. Přínosem 

této oblasti je i rutinní práce v rámci AÚ, avšak ta není dostačující, a proto je potřeba 

zapojit i oddělení údržby pro řešení speciálních opatření (časově náročné opravy, 

údržba na zařízeních, které vyžadují speciální pomocné látky, kalibrace drahých 

měřících přístrojů aj.), aby bylo dosaženo cílů TPM. Plánovaná údržba by měla být 

schopná předvídat, určit pravděpodobnost poruchy a vědět jaký vliv má daná porucha 

na podnik.  

V tomto bodě se setkáváme i s pojmem produktivní údržba, jejímž cílem je spojení 

různých údržbových systému za účelem zlepšení jejich efektivity a ekonomických 

ukazatelů. V případě jejího zavedení je důležité vybrat vhodnou strategii údržby, která 

se dělí podle zařízení:  

a) zařízení, které při své poruše zastaví celou výrobu – velké ztráty a vysoké 

nebezpečí úrazu, 

b) zařízení, které může zastavit výrobu, přesto je možné jej na krátkou dobu 

z provozu vyřadit, 

c) zařízení, jehož odstávka není pro výrobu kritická. 

 

Po poslední fázi implementace TPM do podniku by mělo být provedeno její 

podrobné zhodnocení. Výstupy této zpětné vazby poskytují informace o dosažených 

přínosech, uskutečněných změnách, spokojenosti zaměstnanců (včetně informací 



149 

 

spojených s jejich pochopením dané problematiky), spokojenosti vedení a o tom, jak 

dále postupovat, abychom dosahovali neustálého zlepšování (přístup neustálého 

zlepšování). V případě nalezení nedostatků, je nutné provést jejich korekci (XYZ, 

2012).  

 

6.3.4 Přínosy a rizika spojené s implementací metody TPM 

Přínosy plynoucí ze zavedení: 

 Snížení počtu prostojů a poruch 

 Snížení nákladů podniku na výrobu 

 Redukce odpadů 

 Eliminace úniku škodlivých látek do podzemních vod 

 Snížení spotřeby energií 

 Zkrácení času seřízení 

 Zvýšení pružnosti zaměstnanců 

 Redukce vibrací a hluku (lisovna, navijárna, obrobna) 

 Odstranění ekologických zátěží 

 Zavedení řádu do kontroly zařízení 

 Snížení emisí škodlivin do ovzduší 

 Efektivní využívání zařízení  

 Zlepšení pracovního prostředí 

 Prodloužení životnosti zařízení 

 Zajištění bezpečnosti práce 

 Redukce neplánovaných prostojů 

 Redukce nákladů na údržbu o 15–20 %) 

 Zvýšení disponibility zařízení 

 Zvýšení kvality produkce 

 Zlepšení výkonu zařízení 

 Týmová práce – komunikace mezi oddělením údržby a výrobou 
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 Rozvoj spolupráce mezi útvary 

 Zvýšení kvalifikace zaměstnanců 

 Lepší znalost strojů zaměstnanci 

 Zlepšení komunikace 

 Zvýšení motivace zaměstnanců 

 Růst produktivity 

 Snížení nákladů spojených s odpadem materiálu (svorkování) 

 Zjednodušení obsluhy zařízení 

 

Rizika plynoucí ze zavedení: 

 Práce navíc  

 Nepochopení cílů a principů TPM 

 Nutná změna myšlení všech v podniku 

 Zvýšená zátěž pro údržbu  

 Chybějící kapacita údržby – počátečním nárůstem abnormalit 

 Neochota zaměstnanců údržby pomoci při zavádění TPM 

 Postupem času opadávající nadšení 

 Navýšení odpovědnosti zaměstnanců 

 Náklady plynoucí z využití služeb externí společnosti 

 Náklady spojené se zaškolením zaměstnanců 

 Náklady vzniklé prostoji v práci v době školení 

 Náklady na zvýšení mezd – benefit za ochotu zaměstnanců se učit novým 

věcem 

 Nedostatečná znalost implementované problematiky 

 Využití externí společnosti jako realizátora 

 Špatně sestaven realizační tým – nekvalifikovaní zaměstnanci 

 Nedostatečné zapojení vedení do implementace 

 Problém, jak odstranit staré ekologické zátěže 
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 Špatná volba redukce odpadů 

 Náklady spojené s likvidací nebezpečných látek 

 Náklady na zneškodnění škodlivých látek 

Podstatou metody TPM je lepší využití strojů a zařízení zkvalitněním údržby, 

přesunutí části zodpovědnosti za stroj přímo na obsluhu stroje, která je v každodenním 

kontaktu se strojem a proto může nejrychleji rozpoznat vznikající abnormalitu jako 

potenciální základ vzniku poruchy, znečištění nebo havárie, týmová práce a změna 

myšlení, protože zaměstnanec obsluhy vystupuje jako aktivní spoluzaměstnanec údržby. 

 

6.4 OVĚŘENÍ MODELU V PRAXI 

Na základě spolupráce s jedním nejmenovaným podnikem, jehož předmětem 

podnikání je výroba asynchronních elektromotorů, bylo možné částečně sledovat, jaké 

výstupy lze implementaci uvedených metod do výroby podniku ve vztahu 

k environmentální oblasti získat. Jelikož podmínkou spolupráce byl podpis smlouvy o 

mlčenlivosti a ochraně vnitropodnikových údajů, bude v následujícím textu daný podnik 

nazýván jako XYZ, s.r.o. Díky této spolupráci bylo možné ověřit, zda je tento model 

v praxi použitelný. Podnik poskytl nejen svá interní data, ale zároveň umožnil 

nahlédnutí do výrobních procesů podniku, kde bylo možné sledovat zkoumanou 

problematiku v praxi, čímž umožnil potvrzení provázanosti obou dvou typů řízení, 

respektive tvrzení, že metody štíhlého řízení ve výrobě napomáhají dosahování cílů 

environmentální politiky. 

 

6.4.1 Základní charakteristika 

XYZ, s.r.o. byla založena v lednu 1994 jako dceřiná společnost velké nadnárodní 

společnosti, která je součásti divize vyrábějící asynchronní elektromotory různých 

osových výšek a technologických specifikací. V České republice má tento podnik ve 

výrobě asynchronních elektromotorů dominantní postavení.  

Jejím hlavním výrobním programem je výroba asynchronních elektromotorů, což 

znamená, že se podnik řadí podle klasifikace ekonomických činností CZ – NACE do 

skupiny 27 – výroba elektrických zařízení, třídy 27.11 – výroba elektrických motorů, 

generátorů a transformátorů (ČSÚ, 2012).  
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Podnik učinil obrovský obrat ve svém vztahu k životnímu prostředí a odstartoval tak 

etapu minimalizace vlivů výroby na životní prostředí (snižování emisí do ovzduší a 

podzemních vod, odstraňování starých ekologických zátěží, snižování spotřeby zemního 

plynu, elektřiny aj.). Na této minimalizaci se podílejí všechny úseky podniku a od roku 

2006 došlo k zavedení systému environmentálního managementu EMS dle mezinárodní 

normy ISO 14001. 

Odkupem aktiv a závazků nejmenovaného státního podniku při svém příchodu do 

České republiky získal tento podnik zákazníky, kteří patří dlouhodobě ke stabilním 

odběratelům s velkým významem pro celou divizi.  

Podíl dodávek do obchodní sítě mateřské společnosti činí v současné době zhruba 

87 % celkového obratu podniku. Zákazníkům je nabízen široký rozsah výrobků od 

základních skladových motorů, přes katalogové varianty, nevýbušná provedení, až po 

specifická řešení motorů pro výrobce různých průmyslových zařízení.  

Materiál a některé potřebné komponenty k zajištění výrobního procesu jsou 

nakupovány po celém světě, přičemž je potřeba zdůraznit, že většinu komponent si 

podnik vyrábí sám.   

V posledních letech musí podnik stále častěji řešit problémy ze strany dodavatelů. 

Snížila se nejen kvalita a včasnost dodávek, ale také dodávková věrnost. Jelikož vstupní 

kontrola je pouze namátková a není schopná pokrýt celou dodávku, musejí se 

s problémy s nekvalitními materiály a komponenty potýkat přímo zaměstnanci výroby. 

Tyto nedostatky zapříčiňují prostoje ve výrobě, neustálé řešení problémů, výrobu 

zmetků, neustále dohadování se s dodavatelem, nedodržení dodávkové věrnosti 

zákazníkům, případně i ztrátu zákazníka. Nedostatečná vstupní kontrola je v podniku 

vykompenzována účinným a rychlým reklamačním servisem pro zákazníky. Počet 

reklamací neustále stoupá a podnik hledá možnosti, jak jejich vznik zcela zabránit.  

Větší hrozbou pro podnik je nákup nekvalitních strojů a zařízení, na nichž má stát 

celý výrobní proces. Na základě technických požadavků výroby a konstrukce se vyhlásí 

výběrové řízení na nákup určitého stroje, forem, přípravku aj. Konstrukce daný stroj 

převezme pouze na základě technické dokumentace, aniž by ověřila jeho funkčnost ve 

výrobním procesu. Stroj je uveden do provozu a teprve v tomto okamžiku dochází 

k vizualizaci jeho nedostatků. Jelikož je na stroji již výroba závislá, je nemožné, aby byl 

stroj vyřazen a převezen na reklamaci k dodavateli. Nekvalitní zařízení sebou nese 



153 

 

vysoké náklady, nejen na své pořízení, ale hlavně na eliminaci závad, neustály servis, 

prostoje výroby, prostoje zaměstnanců, výrobu zmetků, poškození nakoupeného 

materiálu atd. V praxi se teprve ukazují nedostatky spojené s vnitropodnikovou 

politikou, s řízením a komunikací jak na vnitropodnikových úrovních, tak 

v odběratelsko-dodavatelských vztazích.  

 

6.4.2 Implementace štíhlosti do podniku a její vztah k environmentální oblasti 

Na základě poznatků získaných primárním výzkumem bylo zjištěno, že existuje hned 

několik důvodů, proč se podniky rozhodly pro implementaci štíhlého řízení. Jedním 

z nich, který byl zároveň i důvodem pro štíhlost u zvoleného podniku, je nátlak 

mateřské společnosti. Ta si vybrala zkoumaný podnik jako tzv. pilotní, kde měla být 

štíhlost zavedena a její implementace podrobně zdokumentována, včetně přínosů, 

nedostatků, různých postřehů a rizik. Pokud se štíhlost v tomto podniku osvědčí, bude 

šířena do dalších podniků divize.  

Aby byla implementace úspěšná, musí se začít vždy od shora. Vedení pilotního 

podniku požádalo o pomoc externí podnik, který poskytl veškerý odborný servis 

k uvedené problematice, včetně školení a prvotních analýz výrobních procesů.   

Nejprve byla provedena podrobná analýza současného stavu všech podnikových 

procesů. Jelikož se tato práce zaměřuje pouze na výrobu, budou dále popisovány pouze 

výrobní procesy. Na základě podrobné analýzy, kterou si nechalo vedení podniku 

zpracovat, bylo rozhodnuto, jak bude celá implementace štíhlosti do výroby probíhat. 

Byl vytvořen seznam všech nedostatků a problémů, na které zaměstnanci upozorňovali 

již dříve, ovšem jejich připomínky nebyly doposud vyslyšeny.  

Muselo dojít ke změně vnitropodnikové politiky a s ní i podnikové kultury. Jasná 

formulace nové vize a cílů, kterých má být dosaženo, byla jen začátkem celého procesu. 

Vedení začalo postupně myšlenku štíhlé výroby šířit mezi ostatní zaměstnance celého 

podniku, a to prostřednictvím školení, workshopů, porad aj., protože právě oni budou 

aktivní složkou celé implementace.  

Důležitým předpokladem úspěchu jsou aktivně zapojení zaměstnanci. Jejich 

upozornění na nedostatky a problémy ve výrobě a zároveň i poskytování cenných 
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návrhů na jejich eliminaci, umožňuje efektivněji odstraňovat případné nedostatky ve 

výrobě.  

Celý proces implementace štíhlého řízení do výroby byl založen na školení, osvojení 

si principů štíhlé výroby, vzniku řídících týmů či definování postupů. Byly určeny a 

časově naplánovány jednotlivé fáze implementace štíhlosti do podniku a zároveň 

sestaven tzv. prozměnový tým, který měl tento proces řídit. Celá fáze poznávání trvala 

téměř rok, aby bylo jisté, že všichni zúčastnění pochopili podstatu štíhlosti, nabyli 

znalosti o jednotlivých metodách a způsobech jejich použití, naučili se řešit problémy 

v týmu či např. aby byly sestaveny vhodné realizační týmy, včetně přidělení pravomocí 

a odpovědnosti k jednotlivým úkonům.  

Před rokem a půl započala v podniku druhá fáze, a to implementace jednotlivých 

metod do podniku. Už v tomto bodě nastávají různé problémy např. v podobě neochoty 

zaměstnanců se do změny zapojit. Je totiž něco jiného o něčem mluvit a něco jiného to 

vykonávat. Na základě analýzy výrobních procesů se začaly do podniku zavádět metody 

5S, TPM a další. Následující text bude vycházet pouze z implementace dvou 

zmiňovaných metod, a to konkrétně z jejich výstupů (především ve vztahu 

k environmentální oblasti). Výstupy, které jsou zde uváděny, vycházejí z analýzy 

vnitropodnikových dokumentu a výročních zpráv za několik let. 

První tři měsíce od rozhodnutí o implementaci metody 5S probíhaly následující 

činnosti:  

 určení pilotní (zkušební) oblasti, na které bude metoda vyzkoušena – 

pracoviště navíjení cívek v navijárně, 

 školení vedoucích, 

 školení realizátorů, 

 workshop k definování nové organizační struktury pro aktivity 5S. 

Vždy je důležité si vyzkoušet na vybraném pracovišti způsob implementace dané 

metody. Zkoumat chyby, které byly vykonány, zaznamenávat jednotlivé korekce, jaké 

přínosy zavedení mělo, jaké naopak nedostatky či jak se zefektivnila výroba (jednodušší 

manipulace, pohyby, vizualizace aj.).  
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Celková zpětná vazba z pilotního projektu přinesla:  

 zvýšení produktivity,  

 zvětšení pracovní plochy,  

 redukce spotřeby materiálu,  

 seznam zbytečných položek pracoviště, 

 standardizaci pracoviště, 

 vizualizaci pracoviště aj.  

Jelikož byl pilotní projekt úspěšný, dochází k implementaci dané metody do celého 

podniku, na všechny úrovně. Tento proces by měl trvat minimálně rok, přičemž je 

důležité každé tři měsíce (čtvrtletí) hodnotit celý proces a úspěšnost metody 5S. 

Na následujících obrázcích (viz obrázek č. 14) lze vidět změny, kterých podnik 

dosáhl za 9 měsíců po implementaci:  

PŘED PO 
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PŘED PO 

  

 

PŘED PO 

  

Obrázek 14 Ilustrační fotodokumentace před a po zavedení 5S v XYZ, s.r.o. 

Zdroj: Vlastní 
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Tabulka 21 Hodnocení čistoty a pořádku v navijárně 

Hodnocení čistoty a pořádku v navijárně po 9 měsících od implementace 5S 

Stupeň 5S Hodnocení 

Separace 90% 

Systematizace 93% 

Stálé čištění 90% 

Standardizace 86% 

Sebedisciplína 60% 

Zdroj: Interní materiály podniku 

Hodnotící škála: 100 – 90 % - výborně; 89 – 80 % - velmi dobře; 79 – 70 % - dobře; 69 

– 60 % - dostatečně; < 60 % - nedostatečně 

 

Při hodnocení čistoty a pořádku po devíti měsících od implementace metody 5S 

získala navijárna 85 %, tedy známku velmi dobře.  

 

 

Graf 16 Hodnocení čistoty a pořádku v navijárně 

Zdroj: Vlastní zpracování interních materiálů podniku 
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Tabulka 22 Hodnocení čistoty a pořádku v celém podniku 

Hodnocení čistoty a pořádku v celém podniku po 9 měsících od implementace 5S 

Stupeň 5S Hodnocení 

Separace 100% 

Systematizace 80% 

Stálé čištění 100% 

Standardizace 100% 

Sebedisciplína 57% 

Zdroj: Interní materiály podniku 

 

 

Graf 17 Hodnocení čistoty a pořádku v celém podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování interních materiálů podniku 

 

Co se týká hodnocení celého podniku, byla celková známka velmi dobře, 87 %.  

Po zhruba 3 měsících od započetí zavádění metody 5S do podniku, 

začala implementace metody TPM. Stejně jako u předešlé metody bylo i u TPM nejprve 

vybráno zkušební zařízení, na kterém byla celá metoda vyzkoušena a zdokumentována. 

Zkušebním zařízením byl CNC obráběcí stroj v oddělení obrobny. Do jeho čištění se 

zapojili především THP pracovníci, včetně ředitele výroby. Cílem bylo uvést stroj do 

výchozího stavu, kdy bude možné později pozorovat vznikající abnormality. 

Během čištění byly rozpoznány určité nedostatky, které nejen že způsobovaly 

neefektivní výrobu, včetně vzniku zmetku, zpomalení práce či nepříjemné pracovní 

prostředí, ale hlavně způsobovaly znečištění životního prostředí v podobě úniku 
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škodlivých látek do půdy, podzemních vod, ovzduší či vytváření nadměrného hluku a 

vibrací. Na následujících snímcích (viz obrázek č. 15) lze vidět určité nedostatky:  

 

  

 netěsnost technologického otvoru  náhon rotačního pastorku 

 (olejový průsak, kontaminace půdy)  (zvýšený hukot během provozu) 

 

 

zadní část stroje – spojka 

(únik vzduchu ze spojky) 

Obrázek 15 Zjištěné nedostatky při provádění čištění 

Zdroj: Interní materiály podniku 
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PŘED PO 

  

 

PŘED PO 

  

Obrázek 16 Stroj před a po čištění 

Zdroj: Interní materiály podniku 

Každý nedostatek byl vyfotografován, označen číslem, jak je patrné z obrázků 

(obrázek č. 16), a zdokumentován v tzv. Kartě poruch. Tato karta obsahuje nejen zápis 

jednotlivých poruch, abnormalit či znečištění, ale i proces jejich odstranění. Na základě 

této dokumentace lze jednoznačně standardizovat celou činnost údržby, včetně 

vizualizace zařízení a jeho následné kontroly.   

Podle světových výzkumů lze první zlepšení očekávat již v průběhu prvních šesti 

měsíců, přičemž první tři měsíce se čistí zařízení a provádí se pořádek a další tři měsíce 

by se měl podnik zaměřovat na redukci přerušení. Po uvedené době šesti měsíců by 

mělo plýtvání v rámci výrobního procesu klesnout o 20 až 50 %. 
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Úplné zavedení systému TPM do podniku podle informací získaných 

z celosvětových výzkumů trvá více jak 3 roky, přičemž výsledky by se měly 

kontrolovat průběžně.  

Například. Společnost Nissan, Yokohama plant, která se zabývá výrobou motorů, 

měla před zavedením TPM počet 9000 poruch za měsíc, po dvou letech od zavedení 

klesl tento počet na 1284 poruch/měsíc (Košturiak a kol., 2006).  

Zavedení 5S a TPM do podniku znamenalo pro podnik (srovnání vůči minulému roku):  

 Vyčištění a sestavení standardů pro 18 strojů za rok. 

 AÚ provádí cca 150 zaměstnanců. 

 Zvýšila se spokojenost zaměstnanců – zaměstnanci o své pracoviště neustále 

pečují a hlídají si, aby každá směna dbala stanovených standardů. 

 Průměrně bylo nahlášeno 12 abnormalit na jedno zařízení za rok. 

 U lisovacích strojů se snížily náklady na údržbu za jeden rok o 15 % a počet 

hodin prostojů o 70 %. 

 U pilotního zařízení vedlo zavedení metody TPM ke snížení nákladů na 

údržbu o 15 % a snížení poruchovosti o 100 %. 

 V navijárně u navíjecího souboru RIST došlo ke snížení nákladů na údržbu o 

15 % a počet hodin prostojů se snížil dokonce o 56 %. 

 Zavedení speciálních boxu, dřevěných regálů aj. vedlo k rozšíření pracovní 

plochy. 

 Celkový výstup po zavedení metody 5S a TPM vedl ke zvýšení dostupnosti 

zařízení o 40 % a snížení času na řešení abnormalit o 8 %. 

 Růst produktivity výroby o 47 %. 

 Snížení nákladů. 

 Snížení hluku a vibrací. 

 Snížení produkce CO2 o 9,7 %. 

 Snížení produkce odpadních vod o 26 %. 

 Snížení ostatních odpadů o 16 %. 

 Snížení kovových odpadů o 26 %. 
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 Celková efektivita zařízení se pohybuje v průměru kolem hodnoty 78 %, ani 

neroste a ani neklesá. 

 Zvýšila se dostupnost zařízení a zkvalitnilo se pracovní prostředí o 100 %. 

 Snížení produkce nebezpečných odpadů o 39 %. 

 Snížení spotřeby energií o 11 %. 

 Plošně se snížila doba opravy abnormalit. 

 Byly minimalizovány neplánované prostoje. 

 Velký nárůst abnormalit vyvolal nedostatečnou kapacitu údržby. Veškeré 

nedostatky by měly být po úspěšném zavedení minimalizovány téměř na 

nulu.  

Podnik se potýká stále s problémy spojenými s implementací štíhlého řízení do 

výroby. Neustále se objevují určité překážky jak na straně dodavatelů, zaměstnanců, tak 

na straně vedoucích pracovníků. Veškeré procentuální hodnoty u sledovaných 

proměnných vycházejí z porovnání hodnot za několik let před zahájením implementace 

metod štíhlého řízení do podniku. Podnik v průběhu implementace štíhlosti do podniku 

nezohledňoval svůj vliv na environmentální oblast podniku.   

Díky procesu poznání a analýzy vnitropodnikové dokumentace bylo možné získat 

podrobnější informace o současném vztahu podniku k životnímu prostředí. Zkoumáním 

byly zjištěny nedostatky v podobě ekologických zátěží a zviditelněny abnormality, které 

negativně ovlivňují životní prostředí.  

V minulých letech byl trend například u spotřeby elektrické energie mírně rostoucí 

v průměru o 5 %. Od okamžiku zahájení implementace štíhlosti do podniku se spotřeba 

elektrické energie snížila o 11 % (porovnání s minulým rokem). Naopak u produkce 

odpadních vod byl trend mírně klesající v průměru o 7 %. Po zahájení zmiňované 

implementace do podniku došlo ke snížení produkce odpadních vod o 26 %.  

Do roku 2006 byl trend u všech zkoumaných proměnných rostoucí. Mezi lety 2006 a 

2009 se hodnoty jednotlivých proměnných pohybovaly střídavě a od roku 2010 hodnoty 

zkoumaných proměnných dosahují postupně optimálního trendu.  
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7. PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Přínosy této disertační práce lze spatřovat jak v rovině teoretické, praktické tak také 

pedagogické. Poznatky získané empirickým výzkumem posloužily nejen k rozšíření 

české odborné literatury o danou problematiku, ale i jako podklad k navržení verbálního 

modelu, který by měl být z praktického hlediska použitelný. Na základě provázanosti 

jak teoretických, tak praktických výstupů, lze formulovat i přínos pro činnost 

pedagogickou.  

 

7.1 PŘÍNOS PRÁCE V TEORETICKÉ ROVINĚ 

O štíhlé výrobě a environmentálním managementu toho bylo napsáno v odborné, 

zahraniční i české, literatuře mnoho. Co se však týká jejich možné integrace, zde je 

okruh literatury omezen pouze na vědecké články v zahraničních časopisech, které se 

specializují převážně na eliminaci odpadů. V návaznosti na získané poznatky 

empirickým výzkumem zachycuje tato práce ucelený souhrn současného stavu poznání 

zkoumané problematiky u podniků, jejichž činností je výroba elektromotorů. Výstupem 

práce je obohatit danou oblast vlastním verbálním modelem, který představuje 

formulaci integrace štíhlého řízení a systému environmentálního managementu ve 

výrobě, včetně výstupů, které lze tímto spojením získat. Model je sestaven tak, aby 

vytvořil teoretický základ pro jeho případnou implementaci do výrobních podniků, 

přičemž jeho zavedení je podmíněno aktivním využíváním systému environmentálního 

managementu podle normy ISO 14 001. Z teoretického hlediska se nejedná jen o určitý 

souhrn podmínek a přístupů uváděné integrace, jde především o podrobný popis 

implementace štíhlého řízení do výroby včetně provázání štíhlostí se systémem 

environmentálního managementu, za účelem zefektivnění výroby.  Na základě 

stanovených fázi zavádění štíhlosti do podniku, byly vybrány dvě základní metody 

štíhlého řízení, jejichž implementace byla popsána krok po kroku, včetně popisu, jak 

napomáhají ke zkvalitnění životního prostředí a odstraňování případných 

environmentálních dopadů.  

Pomocí empirického výzkumu bylo zjištěno, že uvedená implementace povede ke 

snížení nákladů, zvýšení produktivity výroby, zlepšení celkové efektivity výrobních 
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zařízení, snížení ekologických zátěží, eliminaci úniku škodlivých látek do prostředí, 

zkvalitnění pracovního prostředí a mnoho dalších, což lze ověřit v praxi.  

Tento teoretický podklad by měl do budoucna sloužit k podrobnějšímu studiu či 

zpracovávání informací o uváděné problematice. Práce by měla mít vedle praktického 

využití přínos i pro akademickou půdu k podrobnějšímu pochopení uváděné tématiky.  

Pro získání potřebných informací byl proveden mimo jiné i sekundární výzkum, 

přičemž se o zkoumané integraci v českém prostředí nepodařilo nalézt žádnou odbornou 

literaturu, a proto se stane tato disertační práce zároveň podkladem k publikační 

činnosti. Výsledky budou prezentovány mimo jiné i na mezinárodních vědeckých 

konferencích. 

 

7.2 PŘÍNOS PRÁCE V PRAKTICKÉ ROVINĚ 

Na základě odborné praxe ve výrobních podnicích byly získány informace o tom, jak 

jsou tyto podniky nakloněny určitým změnám v rámci jejich výrobních procesů a jak 

tyto změny ovlivňují chování zaměstnanců, kterých se bezprostředně týkají. V mnoha 

případech, i přes veškerou snahu připravit zaměstnance na implementaci změn, se 

potýkala vedení podniků s jejich nedostatečnou motivací učit se novým věcem. Často to 

bylo zapříčiněno nevhodně zvolenou volbou školení, nedostatečných nasloucháním 

postřehů a připomínek zaměstnanců, špatným plánováním či řízením výrobních 

procesů. Jelikož se podniky v posledních letech potýkají s recesí ekonomiky, spousta 

z nich volí tu nejméně bolestnou cestu, jak si udržet stávající zákazníky, při co 

nejmenších ztrátách a nákladech. Tento fakt je podpořen jejich snahou o investování do 

různých metod řízení, které jsou často bez rozmyšlení přejímány od jiných firem. Mezi 

tyto metody patří i metody štíhlého řízení ve výrobě. Podniky, které se pro jejich 

implementaci rozhodnou, se často potýkají s problémy s jejich zavedením, což ve 

výsledku vede k tomu, že nakonec jen málo z nich postupem času dospěje opravdu 

k výsledkům, které si stanoví.  

Za praktický přínos této disertační práce je považován verbální model, který 

představuje určité doporučení pro podniky vyrábějící elektromotory, jak implementovat 

metody štíhlosti do podniku a jak je zároveň integrovat se systémem environmentálního 

managementu. Model je postaven mimo jiné na podmínce, že podniky musí mít 
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zaveden systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001. Popsané 

postupy by měly napomoci podnikům ke zvýšení celkové efektivity jednotlivých 

výrobních zařízení, zlepšení pracovního prostředí, snížení negativních dopadů podniku 

na životní prostředí, zvýšení produktivity výroby, snížení nákladů, zjednodušení a 

zkvalitnění výrobních procesů či k úspoře času ve výrobě, což by se mělo promítnout 

nejen ve výsledcích hospodaření podniku, ale i v posílení vztahu jak se zákazníky, 

dodavateli, tak i zaměstnanci. Proces implementace však potřebuje čas a hlavně pevnou 

vůli, protože ne vše se dá uspěchat. Její rychlost a efektivnost závisí nejen na vnitřní 

politice podniku, ale i na cílech, kterých chce dosáhnout.  

Navržený verbální model má své využití nejen u podniků, které vyrábějí 

elektromotory, ale může být aplikován i na podniky, které se zabývají jinou činností 

výroby. 

 

7.3 PŘÍNOS PRÁCE V PEDAGOGICKÉ ROVINĚ 

Přínosem práce v pedagogické rovině je především ucelený pohled na integraci 

metod a přístupů štíhlého řízení ve výrobě s dobrovolnými nástroji environmentálního 

managementu a jejich následnou implementaci do českých podniků, vyrábějících 

elektromotory. Práce obsahuje jasně definovanou teorii nejen ve vztahu k jednotlivým 

typům řízení, ale i k jejich integraci. Daný přehled, který byl získán především 

sekundárním výzkumem, byl doplněn o systematizovaný soubor poznatků a výstupů z 

primárního výzkumu, což uvedenou práci staví na pozici účinného zdroje informací, 

které mohou být využity jak k doplnění a rozšíření stávajících předmětů, tak i k přípravě 

předmětů nových, přičemž souhrn literárních zdrojů poskytuje po obsahové stránce 

další prostor k případnému bádání nad zkoumanou problematikou.  

Za velký přínos této oblasti lze považovat i propojení ekonomické, výrobní a 

environmentální oblasti, čímž dochází k odstranění mnoha zbytečně vzniklých 

problémů.  
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8. ZÁVĚR 

Současná doba je ve znamení neustálých změn. Podniky jsou nuceny se 

přizpůsobovat novým trendům a přetvářet své výrobní procesy podle potřeb zákazníků, 

kteří jsou v podstatě těmi, kdo řídí dnešní výrobu. Tlak na snižování cen, vyžadována 

rozmanitost produktů či neustále sílící konkurence vedou podniky k hledání různých 

alternativ, které by jim napomohly k dosažení podnikových cílů.  

Jednou z těchto alternativ je i využití japonských principů založených na zeštíhlování 

podniků. Metody štíhlého řízení ve výrobě jsou v posledních letech jednou 

z nejvýznamnějších forem změn, které se v českých podnicích prosazují. Je zde však 

třeba mít na paměti, že skálopevné přebírání těchto principů, které vznikly v Japonsku, 

nemusí vést automaticky k dosažení stanovených cílů. Jejich použitelnost záleží 

především na podnikové kultuře a lidech, kterých se bezprostředně týká.  

Současně s problematikou neustálých změn se podniky musejí potýkat i s narůstající 

potřebou ochrany životního prostředí, jež je činností průmyslových podniků silně 

zdevastováno, přičemž tento trend se zdá být díky zkvalitňování podnikových procesů a 

eliminací ekologických zátěží na ústupu.   

Možná integrace metod štíhlého řízení ve výrobě se systémem environmentálního 

managementu usnadní naplňování nejen požadavků zákazníků, ale i samotného podniku 

jako takového.  

Předkládaná disertační práce obsahuje jak utříděný komplex poznatků o zkoumané 

problematice získaných empirickým výzkumem, tak i sestavení verbálního modelu 

včetně autorčiných názorů a doporučení. Snahou bylo ukázat, že uvedené druhy řízení 

spolu úzce kooperují a jejich spojení přináší zefektivnění řídících procesů podniku, 

včetně eliminace ekologických zátěží, zvýšení podnikové produktivity, snížení nákladů 

či zkvalitnění pracovního prostředí.  

K naplnění hlavního cíle disertační práce, který spočíval v návrhu modelu, jenž 

vychází z integrace metod štíhlého řízení ve výrobě se systémem environmentálního 

managementu, bylo zapotřebí dosažení jednotlivých dílčích cílů, jejichž součástí byl i 

empirický výzkum.  

Před samotným zahájením modelování byl proveden nejprve sekundární výzkum a 

na něj plynule navazoval výzkum primární.  
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Sekundární výzkum byl založen na podrobné rešerši dostupné české i zahraniční 

odborné literatury. Jeho výstup ukázal, že k oběma typům řízení, jež jsou součástí této 

práce, toho bylo napsáno opravdu mnoho, avšak o jejich potencionální integraci, která 

je předmětem zkoumání, byly nalezeny jen nepatrné zmínky v zahraniční odborné 

literatuře. Ta se věnovala této oblasti poznání především z pohledu štíhlého řízení 

dodavatelsko-odběratelských řetězců a jejích vztahů k odpadům. O situaci v českém 

prostředí však nebyly nalezeny žádné hodnotné informace k této problematice, proto 

jedním z teoretických přínosů daného bádání bude i publikační činnost založena na 

zjištěných výstupech.  

Po důkladné analýze současného stavu poznání následoval primární výzkum, jenž 

byl proveden pomocí dotazníkového šetření a řízených rozhovorů se zástupci podniků, 

jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů. Jeho výstup představoval souhrn 

cenných informací o stavu zkoumané problematiky v podnikové praxi. Data, která byla 

výzkumem získána, potvrdila, že podniky zabývající se uváděnou činností téměř 

neuplatňují ve svých výrobních procesech metody štíhlého řízení, natožpak jejich 

potencionální propojení se systémem environmentálního managementu. Zde je však 

důležité podotknout, že odpovědi respondentů na otázky z této oblasti zkoumání, které 

byly součástí dotazníkového šetření, vycházely z jejich osobních názorů. 

Na základě údajů získaných primárním výzkumem byly testovány i předem 

stanovené hypotézy za pomocí příslušných statistických testů. Závěrem vyplývajícím 

z ověřování stanovených hypotéz bylo potvrzeno, že:  

 Spojení metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem 

ovlivňuje výkonnost výroby podniku. 

 Spojení metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem 

podle názoru respondentů pomáhá snižovat negativní vliv podniku na životní 

prostředí. 

 Integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním 

managementem má vliv na snižování podnikových nákladů. 

 Integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním 

managementem má vliv na zvýšení produktivity výroby. 
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 Zavedení metod štíhlého řízení ve výrobě do podniku má vliv na zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. 

Po důkladném zhodnocení empirického výzkumu bylo přistoupeno k sestavení 

verbálního modelu, který popisuje integraci metod štíhlého řízení ve výrobě 

se systémem environmentálního managementu. Navrhovaný model vychází 

z předpokladu, že bude aplikován u podniků, které chtějí zavést nebo již aktivně 

zavádějí metody štíhlé výroby a zároveň mají zavedený environmentální manažerský 

systém podle normy ISO 14 001. Systém environmentálního managementu podle normy 

ISO 14 001 byl vybrán proto, že se v podnicích vyskytuje nejčastěji, a to i z důvodu její 

finanční nenáročnosti ve vztahu k jiným dobrovolným environmentálním nástrojům. 

Implementace tohoto modelu do strategie podniku a jeho následné zabudování do 

podnikových cílů by mělo vést nejen k ušetření finančních prostředků či zefektivnění 

pracovního prostředí, ale také ke zkrácení potřebného výrobního času, zvýšení 

produktivity, snížení ekologických zátěží, zkvalitnění výrobních procesů či například k 

posílení postavení daného podniku. Přínosy lze spatřovat jak v rovině teoretické, 

praktické tak také pedagogické. 

Disertační práce představuje ucelený přehled o dané oblasti zkoumání, přičemž se dá 

předpokládat, že uvedený výzkum bude dále pokračovat.  
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14. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1  Dotazník: Integrace nástrojů štíhlé výroby s environmentálním 

managementem 
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DOTAZNÍK:  

INTEGRACE NÁSTROJŮ ŠTÍHLÉ VÝROBY S ENVIRONMENTÁLNÍM 

MANAGEMENTEM  

 

Kontakt: klimkova@fbm.vutbr.cz, 737409168 
 

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU, který bude pro řešení disertace zcela 

anonymní, a informace v něm uvedené nebudou použitý k žádným jiným účelům!  

 

Dotazník je založen na dvou typech otázek: 

U volitelných odpovědí je u každé varianty tento symbol „ “. Vybranou odpověď 

označte prosím zaškrtnutím tohoto symbolu „ “ (klik na čtvereček levým tlačítkem). 

U otevřených odpovědí, zapište prosím Vaši odpověď do vyznačeného šedého rámečku. 

Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 

 
1. Uveďte rozhodující odvětví nebo obor Vašich podnikatelských aktivit:  

CZ-NACE         

 Předmět podnikání:       

2. Počet zaměstnanců Vašeho podniku (průměrný stav v roce 2011): 

  Méně než 50  

  Méně než 250 

  Nad 250  

 

3. Který typ subjektů je rozhodujícím vlastníkem Vašeho podniku? 

    Tuzemská společnost/osoba                        

    Zahraniční společnost/osoba                   

    Státní instituce, obec                             

    Jiný subjekt, jaký:       

 
 
4. Jaká je právní forma Vašeho podniku? 

    Akciová společnost                        

    Společnost s ručením omezeným                   

    Komanditní společnost                            

    Veřejná obchodní společnost 

 Jiná, uveďte jaká:       
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Oblast 1. – Štíhlá výroba 

5. Využíváte metody štíhlého řízení ve výrobě? 

  ANO   NE  
 

6. Pokud „ANO“, prosím označte v tabulce, kterou metodu štíhlého řízení ve 

výrobě používáte: 

Stupeň zavedení prvku štíhlého podniku Neexistuje Zavádí se Plně funguje 

TPM     

5S    

Vizuální řízení (vizualizace)    

Systematické zkracování časů na přestavbu zařízení    

Týmová práce    

Synchronizace procesů    

Program identifikace a odstraňování plýtvání    

Vývoj výrobků s ohledem na eliminaci plýtvání ve výrobě a 

v logistice 
   

Spolupráce technické přípravy výroby a výroby na snížení 

nákladů 
   

Management úzkých míst    

Projektové řízení zvyšování výkonnosti procesů a redukce 

nákladů 
   

Standardizace procesů    

Management toku hodnot    

Tahové řízení výroby     

Výrobní buňky    

Pravidelné sledování přínosů a stupňů rozvoje metod 

štíhlého podniku 
   

Štíhlá administrativa    

Kanban - interní    

Kanban - externí    

Konsignační sklad    

Jiná, prosím uveďte:          

 

7. Která metoda štíhlého řízení ve výrobě je pro Váš podnik nejpřínosnější? 

      

 

8. Přineslo Vám zavedení štíhlého řízení do výroby Vašeho podniku? 

 Zvýšení konkurenceschopnosti 

 Zkrácení průběžné doby výroby 

 Zlepšení vztahů s dodavateli 

 Zvýšení spokojenosti zákazníků 

 Snížení nákladů 

 Zisk nových zákazníků 

 Zvýšení ziskovosti 

  Jiné, jaké:       
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9. Jaké druhy plýtvání se u Vás objevovaly nejčastěji? 

      

 

10. Jaké oblasti výroby výrobku v podniku, popřípadě fáze výroby (vývoj, 

technologie, konstrukce, montáž aj.), patřily k oblastem s nejvyšším plýtváním 

z pohledu finančních prostředků, času a produktivity? 

Finančních prostředků:       

Času:       

Produktivity:       

 

11. Zlepšila se kooperace Vašeho podniku? 

  ANO   NE  

 

12. Přineslo Vám zavedení metod štíhlého řízení ve výrobě zvýšení produktivity 

výroby? 

  ANO   NE  

 

13. Jaké finanční prostředky byly vynaloženy na implementaci metod štíhlosti? 
      

Žádné náklady   do 10 tis. Kč      11tis. - 100 tis. Kč     101 tis. - 500 tis. Kč  501 tis. - 1 mil. Kč    

 

     

2 mil. - 10 mil. Kč    10 mil. Kč a více  

 

14. Jaké finanční prostředky Vám implementace štíhlosti ušetřila? 
      

Žádné náklady   do 10 tis. Kč      11tis. - 100 tis. Kč     101 tis. - 500 tis. Kč  501 tis. - 1 mil. Kč    

 

     

2 mil. - 10 mil. Kč    10 mil. Kč a více  
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Oblast 2. – Environmentální management 

 

15. Zabývá se Váš podnik environmentální oblastí?  
  ANO   NE  

 

Pokud „NE“, uveďte prosím proč:       

 

16. Jaké dobrovolné environmentální nástroje ve Vašem podniku používáte?  

Dobrovolné environmentální nástroje  Není zaveden Zavádí se Používá se 

ISO 9000    

ISO 14 001    

EMAS    

Čistší produkce
3
    

Ekologicky šetrný výrobek/služba    

Environmentální manažerské účetnictví    

Ekodesign    

LCA (Posuzování životního cyklu)    

Environmentální reporting    

Dobrovolné environmentální dohody    

Veřejné zelené zakázky    

Jiné, prosím uveďte:          

 

17. Máte zaveden systém environmentálního managementu (EMS) podle normy 

ISO 14 001?  

 ANO   NE 

 

Pokud „NE“, uveďte z jakého důvodu:       

 

18. Pokud ANO, jaké hlavní důvody Vás vedly, popřípadě vedou, k zavedení a 

certifikaci systému EMS dle ISO 14 001 ve Vašem podniku? 

 Tlak zákonů a norem 

 Vliv koncernu 

 Požadavek odběratelského podniku (zákazníka) 

 Úspora nákladů 

 Zlepšení postavení na trhu 

 Trvalý zájem o ochranu životného prostředí 

 Jiné, prosím uveďte:       

 

 

 

                                                 
3
 Čistší produkce – je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí, který podporuje efektivnější využívání 

vstupních zdrojů. Jedná se o ekonomicky výhodný způsob snižování negativních dopadů výroby či poskytování 
služeb na životní prostředí. Nahlíží na odpad jako na draze nakoupené suroviny, které se nepodařilo proměnit v 

konečný produkt.  
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19. Jaké jsou hlavní environmentální aspekty, které ovlivňují výkonnost výroby 

Vašeho podniku? 

Environmentální aspekty Ovlivňují výkonnost výroby Neovlivňují výkonnost výroby 

Emise do vzduchu    

Emise do vody    

Odpady    

Nebezpečné odpady    

Kontaminace půdy   

Zápach, hluk, záření, vibrace   

Spotřeba energie a tepla    

Spotřeba materiálu a surovin    

Jiné:         

 

20. Jak snižujete negativní vliv Vašeho podniku na životní prostředí?  

Environmentální aspekt  
Určitě 

Ne 

Spíše 

Ne 
Nevím 

Spíše 

Ano  

Určitě 

Ano 

Úspory energie      

Minimalizace odpadu s využitím recyklace      

Prevence znečišťování (např. emise do vzduchu a 

vody, odpadní vody, hluk, znečištění půdy) 
     

Zlepšení životního prostředí podnikem      

Zlepšení životního prostředí na pracovišti       

Zlepšení současného stavu dopravy a distribuce      

Šetřením finančních prostředků snížením dopadu na 

životní prostředí (např. snížení spotřeby energií 

apod.) 

     

Při vývoji nových výrobků a služeb      

Jiné:            

 

21. Jak vysoké finanční prostředky byly Vašim podnikem investovány do 

environmentální oblasti v Kč? 

 
Žádné 

náklady 

do  

50 tis. 

51 tis. 

- 

500 tis. 

501 tis. 

- 

2 mil. 

2 mil 

- 

10 mil 

10 mil 

- 

50 mil. 

50 mil. 

- 

a více 

Investice na ochranu 

životního prostředí 

celkem 

       

Investice na ochranu 

životního prostředí 

v roce 2011 
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Oblast 3. – Spojení metod štíhlého řízení s environmentálním managementem ve výrobě 
 

22. Vedlo zavedení metod štíhlého řízení ve výrobě ke snazšímu uplatnění 

principů environmentálního managementu? 

  ANO   NE  

23. Která metoda štíhlého řízení podle Vás měla největší vliv na environmentální 

management? 

      

24. Přineslo Vám úspěšné zavedení metod štíhlého řízení ve výrobě ve spojitosti 

s environmentálním managementem: 

 Zvýšení produktivity výroby 

 Snížení nákladů 

 Zvýšení výkonnosti 

 Zjednodušení výrobního procesu 

 Jiné, uveďte prosím jaké:       

25. Které metody štíhlého řízení ve výrobě, se podílely, popřípadě Vám umožnily, 

snížit/zlepšit tyto environmentální ukazatelé:  
Vstupní ukazatelé Metody štíhlého řízení ve výrobě 

Snížení spotřeby materiálu a surovin:       

Snížení spotřeby energií a tepla:       

Snížení spotřeby fosilních paliv a PHM       

Snížení spotřeby vody:       

Výstupní ukazatelé  

Snížení emisí do vzduchu:       

Snížení emisí do vody:       

Snížení odpadů:       

Snížení nebezpečných odpadů:       

Snížení zápachu, hluku, záření, 

vibrací: 

      

Snížení kontaminace půdy       

Zlepšení pracovního prostředí        

26. Využíváte nějaké ukazatele (metody) pro měření nákladů, které vznikly 

spojením metod štíhlého řízení a environmentálního managementu? 

 ANO   NE 

 

Pokud „ANO“, uveďte prosím, jakým způsobem měříte náklady: 

      

27. Vedou metody zeštíhlování ve spojitosti s environmentálním managementem 

ke snížení nákladů na výrobu? 

  ANO   NE  

 

28. Pokud „ANO“, v jaké škále se Vám podařilo ušetřit náklady? 
      

Žádné náklady   do 10 tis. Kč 11 tis. – 50 tis. Kč 51 tis. – 100 tis. Kč 101 tis. – 500 tis. Kč 

    

501 tis. – 1 mil. Kč  1 mil. a více  


