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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zam��ena na implementaci CIP – World programu neustálého 

zlepšování a na spln�ní požadavk� auditu Star Power Factory ve spole�nosti Siemens 

Nízkonap��ová spínací technika Trutnov, s.r.o. 

Summary 

This graduation theses is focus to implementation of CIP-World (continuous 

improvement program) and to fullfilment of requirements of Star Power Factory audit 

in Siemen Nízkonap��ová spínací technika Trutnov, s.r.o. company. 
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1. ÚVOD  

Pokud chce firma obstát v tvrdém konkuren�ním boji, musí pružn� reagovat na 

pot�eby a o�ekávání zákazník�, snižovat své prodejní ceny minimalizací náklad�            

a v neposlední �ad� poskytovat výrobky nebo služby té nejvyšší jakosti. Práv� jakost je 

v sou�asné dob� stále více chápána jako rozhodující faktor celkové ekonomické 

úsp�šnosti podniku. 

Proto podniky, v zájmu udržení a zlepšení získané pozice na tuzemském             

a zahrani�ním trhu, zavád�jí, udržují a neustále zlepšují integrovaný systém �ízení 

jakosti ve shod� s mezinárodním standardem ISO 9001. 

Norma ISO 9001 vydaná v �R jako �SN EN ISO 9001:2009 �eší systém 

managementu kvality procesním p�ístupem. Uplatn�ní tohoto p�ístupu je základní 

nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následn� certifikován. Mezi 

základní požadavky pat�í i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pom�že 

organizaci identifikovat a uspo�ádat všechny �innosti v organizaci, stanovit jasné 

pravomoci a odpov�dnosti za �ízení t�chto �inností a p�ispívá k celkovému zpr�hledn�ní 

fungování organizace. 

Princip neustálého zlepšování je hlavní "cílovou" charakteristikou Systém�

�ízení jakosti, vybudovaných na bázi ISO 9001. Nebo jinými slovy: pokud tento princip 

není v Systému reáln� napln�n, nebyl Systém implementován správn�.  

Princip neustálého zlepšování by m�l inspirovat vedení firmy k celkovému 

rozvoji a r�stu po tzv. "r�stové spirále". Toho je však možno dosáhnout pouze tehdy, 

když je ve firm� d�sledn� napln�n Procesní zp�sob �ízení - zlepšování je totiž nutno 

provád�t již na nejnižších segmentech systému - jednotlivých procesech, jednotlivých 

pracovnících, jednotlivých �ástech produktu. Pouze takto pojatý systém pak dokáže 

vytvo�it platformu neustálého zlepšování, platformu pro: 

• hledání a odstra�ování rezerv a plýtvání 

• m��ení, analýzu a zvyšování efektivity jednotlivých �ástí realizace produktu 
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• motivaci a aktivizaci pracovník� a týmu k rozvoji výkonnosti a efektivity 

• stálé zlepšování produktu (výrobku, služby), a tím i dlouhodobý r�st 

spokojenosti zákazník�, posilování jejich v�rnosti 

• aplikaci progresivní rozvojové spirály trvalého rozvoje a r�stu celé organizace 

Obrázek �. 1 - Rozvojová a r�stová spirála 

Aby bylo dosaženo hlavního zám�ru implementace systému, tj. zvýšení kvality 

produkt� a efektivity organizace jako celku, musí být do této platformy trvalého 

zlepšování zakomponovány i podp�rné procesy a �innosti, které celkovou výkonnost     

a efektivitu též ovliv�ují. Jedná se zejména o: 

• �ízení rozvoje lidských zdroj�, aktivizace a motivace týmu v zájmu zvyšování 

efektivity 

• �ízení finan�ních, informa�ních a logistických tok� a �inností 

• p�edvýrobní procesy a �innosti (marketingový pr�zkum, strategie, taktika, 

plánování, vývoj apod.)  

• následné procesy a �innosti (zejména servis a pé�e o zákazníka, analýzy 

zp�tných vazeb apod.) 

• aplikaci progresivní rozvojové spirály trvalého rozvoje a r�stu celé organizace 

• rozvoj infrastruktury 
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1.1. Cíl diplomové práce 

 Tato diplomová práce je zam��ena na implementaci CIP – World programu 

neustálého zlepšování a na spln�ní požadavk� auditu Star Power Factory ve spole�nosti 

Siemens Nízkonap��ová spínací technika Trutnov, s.r.o 

Cílem této diplomové práce je navrhnout fungující zp�sob implementace 

programu na neustálé zlepšování ve spole�nosti Siemens Nízkonap��ová spínací 

technika Trutnov, s.r.o. 

 Návrh vychází z analýzy sou�asného stavu v oblasti neustálého zlepšování ve 

spole�nosti, z vysv�tlení významu auditu Star Power Faktory a z popisu programu      

CIP – World. 

�ást vlastního �ešení obsahuje metodiku implementace programu CIP – World. 

V rámci �ešení implementace programu CIP-World jsem se zam��ila na cíle pro klí� �. 

1, �asový plán implementace, dokumentaci, školení moderátor� a vizualizaci programu. 

V poslední �ásti je rozpracována p�íprava spole�nosti Siemens NST na audit Star Power 

Factory. 
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2. TEORETICKÁ �ÁST 

 Tato �ást diplomové práce p�edstavuje spole�nost Siemens Nízkonap��ová 

spínací technika Trutnov, s.r.o., její historii, sou�asnost i její cíle. Hlavní pozornost je 

však v�nována vyzdvižení významu kvality a procesu neustálého zlepšování.  

2.1. Spole�nost Siemens Nízkonap��ová spínací technika Trutnov,  s.r.o. 

 2.1.1. Siemens ve sv�t�

Siemens pat�í mezi nejv�tší globální elektrotechnické a elektronické koncerny.  

Již od svého založení v roce 1847 stál Siemens v �ele pr�myslového vývoje       

a svými vynálezy ur�oval tempo doby. Existuje jen málo spole�ností, které by m�ly tak 

významný vliv na formování našeho sv�ta, jako je Siemens. 

Obrázek �. 2 – Werner von Siemens 
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Spole�nost zam�stnává tém�� 400.000 odborník�, kte�í vyvíjejí a vyráb�jí 

produkty, navrhují a instalují komplexní �ešení na míru dle požadavk� zákazník�           

a nabízejí širokou paletu služeb dle jejich individuálních pot�eb. Siemens nabízí svým 

zákazník�m ve 190 zemích inovativní technologie a komplexní know-how. Spole�nost 

byla založena p�ed 160 lety a p�sobí v oblastech:  

• informace a komunikace - Siemens je jednou z p�edních sv�tových firem         

a vedoucím dodavatelem komunika�ních technologií v �eské republice. Svým 

zákazník�m nabízí ucelené spektrum produkt�, �ešení a služeb pro pevné            

i mobilní telekomunika�ní sít� a koncová telekomunika�ní za�ízení. Siemens je 

také systémovým integrátorem a dodavatelem business �ešení 

• automatizace a �ízení - Siemens je vedoucím dodavatelem produkt�, systém�, 

komplexních �ešení a služeb pro pr�myslovou automatizaci, technologie budov 

a �ízení silni�ní dopravy. Pomáháme našim zákazník�m optimalizovat výrobní 

procesy a zvyšovat jejich efektivitu s využitím nejmodern�jších informa�ních 

technologií. Zákazník�m otevíráme možnosti optimalizace ve �ty�ech 

základních oblastech: automatizace výroby, automatizace proces�, automatizace 

budov a automatizace dopravy a logistiky 

• energetika - V oblasti energetiky nabízí Siemens ucelenou paletu produkt�, 

�ešení a služeb pro výrobu i rozvod elektrické energie. Nabízí vývoj, 

projektování, výstavbu i zajišt�ní provozu ekologických zdroj� tepelné                

i elektrické energie. Siemens také p�ináší veškerou technologii pro hospodárnou 

a spolehlivou distribuci energie od elektrárny ke spot�ebiteli – od jednotlivých 

komponent� až po dodávky komplexních celk�

• doprava - Siemens je vedoucím dodavatelem techniky a technologie v oblasti 

železni�ní dopravy i komponent� pro automobilový pr�mysl. Produkty               

a systémy Siemens odpovídají požadavk�m moderní spole�nosti na mobilitu       

a zárove� ohleduplnost k životnímu prost�edí. V �eské republice je firma 

Siemens nejvýznamn�jším výrobcem kolejových vozidel i elektronického 

vybavení a dalších systém� pro automobily. 

• zdravotnictví - V oboru medicínské techniky pat�í Siemens ke sv�tové špi�ce. 

Nabízí nejmodern�jší produkty, služby a ucelená �ešení v oblastech diagnostiky 
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a lé�ebných metod a IT �ešení pro zefektivn�ní proces� ve zdravotnických 

za�ízeních. Technologie firmy Siemens významným zp�sobem p�ispívá ke 

zvyšování úrovn� léka�ské pé�e, napomáhá zp�esn�ní diagnostiky a umož�uje 

urychlení a zefektivn�ní lé�ebných proces�

• osv�tlení - Sv�telné zdroje, které Siemens p�ináší pod zna�kou OSRAM, jsou 

sv�tovou špi�kou v osv�tlovací technice. Dodáváme obecné sv�telné zdroje, 

speciální zdroje pro automobily, fotooptiku, optoelektroniku a elektroniku pro 

sv�telné zdroje. 

• Domácí spot�ebi�e - Široké ve�ejnosti Siemens p�ináší moderní a velice 

spolehlivé domácí spot�ebi�e: pra�ky, my�ky, chladni�ky, sporáky a další 

za�ízení pro domácnost. Domácí spot�ebi�e Siemens spojují atraktivní design 

s nejnov�jšími poznatky rozvoje elektroniky.  

Na konci minulého obchodního roku spole�nost Siemens dosáhla tržeb          

72,4 miliard EUR a �istého zisku 3,9 miliardy EUR. 

2.1.2. Siemens v �eské republice 

Aktivity spole�nosti Siemens mají na území �eské republiky dlouholetou 

tradici. První zastoupení firmy Siemens & Halske bylo otev�eno v Praze a v Brn� na 

podzim roku 1890. Již p�ed tím v roce 1881, Siemens & Halske dokon�il osv�tlení 

v Roustonov� libe�ské strojírn� a v roce 1885 dodal osv�tlení Stavovského divadla. Na 

konci 19. století Siemens postavil n�kolik m�stských elektráren a vybudoval tramvajový 

provoz v Olomouci.  

Obrázek �. 3 - Siemens & Halske 
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Další rozvoj nastal po vzniku �eskoslovenska. Siemens dodával technologie      

a elektrické vybavení pro kolejovou dopravu, výrobní podniky a elektrárny, instaloval 

elektrické osv�tlení a dodával domácí spot�ebi�e. V roce 1919 také napojil Prahu na 

evropskou telegrafní sí�. Ve t�icátých letech bylo v síti zastoupení a ve výrob�

zam�stnáno tém�� 2000 lidí. 

Siemens m�l na našem území n�kolik velkých výrobních závod�. Jedním z nich 

byla akciová spole�nost pro slaboproudou techniku Elektrotechna se sídlem v Praze      

– Karlín�, která vyráb�la telefony, telefonní úst�edny, léka�ské p�ístroje, hradlová 

za�ízení pro dráhy, m��ící p�ístroje a další slaboproudá za�ízení. Další podnik Siemens 

vyráb�l v Praze silnoproudá za�ízení pro elektrárny, pr�myslové závody, doly, hut�       

a elektrické dráhy, elektromotory a elektrom�ry, a také elektrická ná�adí a spot�ebi�e 

pro domácnost. 

Od roku 1924 Siemens p�sobil také v Mohelnici, kde se postupn� specializoval 

na výrobu elektromotor�, generátor� a dalších elektrických stroj�.  

V roce 1945 byly jak výrobní závody, tak i veškeré technické kancelá�e              

a zastoupení (celkem 18 firem a zastoupení) znárodn�ny. Teprve koncem šedesátých let 

došlo k oživení aktivit  spole�nosti Siemens v tehdejším �eskoslovensku, které vyústilo 

v roce 1971 v otev�ení technicko-poradenské kancelá�e a dodávky moderních 

technologií.  

Plnohodnotný rozvoj aktivit mohl být zahájen až v roce 1990. V prosinci byla 

založena první spole�nost skupiny Siemens následovaná �adou dalších - prodejních, 

inženýrských a servisních firem. Siemens koupil zp�t závod na výrobu elektromotor�

v Mohelnici a také závody ve Frenštát� a Drásov� a za�al mohutn� investovat do 

nových výrobních kapacit. Od po�átku devadesátých let se Siemens zásadním 

zp�sobem podílí na budování moderní infrastruktury v zemi: na digitalizaci telefonní 

sít�, budování mobilních komunikací, modernizaci výrobních podnik�, energetiky, 

kolejové i silni�ní infrastruktury a modernizaci technického vybavení �eského 

zdravotnictví.  
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V sou�asné dob� pat�í Siemens s více než 18.500 zam�stnanci mezi nejv�tší 

zam�stnavatele v �R. Neustávají ani investice do výrobních kapacit od roku 1990 

investoval Siemens v �eské republice p�es 20 miliard K�. V minulém obchodním roce 

vykázala skupina podnik� Siemens v �eské republice obrat tém�� 68,8 miliard K�. 

Siemens v �eské republice p�sobí v t�chto hlavních oblastech: automatizace a �ízení, 

doprava, energetika, informace a komunikace, osv�tlení a zdravotnictví. 

Díky bohaté historii v �eské republice je Siemens úzce spojen s jejím vývojem. 

Proto usiluje také o to, aby byl i dobrým korporátním ob�anem �eské republiky,            

a v dlouhodobém horizontu p�ispívá k udržitelnému rozvoji a trvalé prosperit� této 

zem�. Systematicky spolupracuje s vysokými, st�edními i základními školami a 

podporuje významné kulturní a sportovní projekty. Zárove� v rámci dlouhodobého 

grantového projektu Siemens Fond pomoci ud�luje finan�ní prost�edky �eským 

charitativním organizacím.  

Obrázek �. 4. – závody spole�nosti Siemens v �R 
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2.1.3. Siemens Nízkonap��ová spínací technika Trutnov, s.r.o.  

Spole�nost Siemens Nízkonap��ová spínací technika (dále jen SNST) byla 

založena 21. prosince 1998 jako spole�nost s ru�ením omezeným. 100% podíl pat�í 

spole�nosti Siemens Aktiengesellschaft Mnichov a Berlín , SRN. Sídlo spole�nosti je 

Volanovská 516, 541 01  Trutnov. 

Obrázek �. 5 – budovy SNST v Trutnov�

 Spole�nost SNST se vyvinula ze 

spole�nosti ZPA (Závody pr�myslové 

automatizace), která byla založena roku 1958. 

V roce 1993 došlo k odd�lení �ástí výrob a 

vznikly další dv� samostatné spole�nosti – ABB 

a Siemens. V roce 1999 Siemens prodal divize 

EC-relé a HL-polovodi�e, které zakoupili 

spole�nosti Tyco Electonics a Infineon 

Technologies. V roce 2004 vznikly dv� dce�iné 

spole�nosti Sinaf, s.r.o. a Mdexx. V roce 2006 se 

k trutnovskému Siemensu p�ipojil závod 

v Mohelnici. V sou�asné dob� má spole�nost 

SNST �ty�i závody – Trutnov, Vrchlabí, 

Mohelnice a Záb�eh. 
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Výrobní program se skládá ze �ty� oblastí: 

• výroba elektromechanických spínacích a signaliza�ních prvk�  

• výroba elektronických spínacích p�ístroj� a relé  

• osazování plošných spoj� pro spínací, komunika�ní a signaliza�ní p�ístroje a relé  

• induktivní a optické senzory pro bezkontaktní snímání  

Obrázek �. 6 – typy výrobk� vyráb�ných v SNST Trutnov 

Personální politiku považuje spole�nost SIEMENS NST Trutnov za klí�ový 

faktor úsp�šnosti a prosperity. Své zam�stnance ve spolupráci s odborovou organizací, 

podporuje v profesním r�stu, v rozvoji jejich odborných znalostí  a poskytuje jim r�zné 

sociální výhody, jako nap�. p�ísp�vek na penzijní nebo životní kapitálové pojišt�ní, 

týden dovolené navíc, pojišt�ní na soukromé cesty do zahrani�í, bezplatný vstup do 

bazénu, posilovny a sauny apod. Každý rok vynaloží spole�nost SIEMENS NST 

Trutnov více jak jeden a p�l milionu korun na vzd�lávání svých zam�stnanc�. Na 

druhou stranu od svých zam�stnanc� o�ekává kvalitn� odvedenou práci, poskytování 

toho nejlepšího z jejich znalostí a schopností, iniciativu a otev�enost v��i všemu 

novému. 

Obrázek �. 7 – v�ková struktura spole�nosti SIEMENS NST Trutnov 
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2.2. Kvalita a neustálé zlepšování 

Jak již bylo �e�eno v úvodu mé práce, systém managementu kvality �eší normy 

�ady ISO 9000. Mezi základní požadavky pat�í i neustálé zlepšování a spokojenost 

zákazníka. Neustálé zlepšování je proces zam��ený na pr�b�žné zvyšování efektivnosti 

a nebo schopnost organizace plnit svoje politiky a cíle. Neustálé zlepšování reaguje na 

rostoucí pot�eby a o�ekávání zákazník� a zajiš�uje dynamický vývoj systému 

managementu jakosti.  

Každá firma si m�že zvolit sv�j p�ístup na základ� volby koncepcí, nástroj�       

a metodik, které jsou v sou�asnosti prezentovány: Six Sigma, Lean Production, 

statistické metody atd. Spole�ným jmenovatelem t�chto p�ístup� je snížení náklad�

firmy a zvýšení produktivity. Pokud p�eneseme tento pojem do �e�i statistiky, hovo�íme 

zde pak o snižování variability proces�, protože jakákoliv variabilita p�ináší 

vícenáklady. 

Dodavatelé musí proto poznat dokonale své procesy, aby byli schopni 

identifikovat variabilitu, kterou mohou ovlivnit a která je mimo jejich reálné možnosti. 

Implementace systému managementu jakosti procesním p�ístupem m�že firmám 

pomoci tento základní krok provést a být podkladem pro další detailn�jší analýzy.  

Po identifikaci svých proces� a zjišt�ní možných zdroj� variability m�že firma 

p�istoupit k volb� optimální metodiky, která jim pom�že daný stav zlepšit. Firma m�že 

zvolit celopodnikový p�ístup, kdy jsou statistické metody implementovány ve všech 

oblastech (nap�. Six Sigma) a nebo se zam��it pouze na ty oblasti, kde bude dle analýzy 

proces� efekt nejvýrazn�jší. D�ležitým prvkem by m�lo být i zajišt�ní robustnosti 

proces�, tzn. odolnosti proti vn�jším vliv�m.  

P�edsériová etapa vývoje produktu zajiš�uje p�enos požadavk� zákazníka na 

kone�ný produkt a proces jeho výroby. Správným vývojem a zkouškami v této etap�

zásadn� ovliv�ujeme sériovou produkci a s ní spojené náklady. V rámci vývoje je tedy 

nutné optimalizovat jednotlivé parametry produktu a procesu tak, aby co nejvíce 

spl�ovaly požadavky zákazníka a zárove� byly co nejp�ijateln�jší pro samotného 

dodavatele. Nap�. automobilový pr�mysl požaduje zna�nou flexibilitu p�i pln�ní 
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vývojových úkol�, což n�kdy znamená i požadavek na relativn� rychlý vývojový 

cyklus. 

Spln�ní výše uvedených cíl� znamená zkrácení vývojového cyklu za použití 

základních nástroj�, simula�ních a statistických metod, které pomohou odhalit již 

v zárodku možné problémy a jejichž pomocí pak lze najít efektivní �ešení v relativn�

krátkém �ase s minimálními ekonomickými dopady. Takovýto postup je zcela v zájmu 

zákazníka i samotné firmy. V sou�asnosti jsou vyvinuty r�zné metodiky a p�ístupy, 

které odpovídají uvedeným kritériím a firmy si dle svého zam��ení mohou volit 

nejvhodn�jší z nich. 

Jako jeden z p�ístup� si m�žeme uvést nástroje zmi�ované v metodice VDA 4.2, 

která je uplat�ována v rámci automobilového pr�myslu: vývojový diagram, histogram, 

regula�ní diagramy, diagram p�í�in a následk� (Ishikaw�v diagram), Paret�v diagram 

Z nástroj� využitelných hlavn� v p�edsériových etapách m�žeme jmenovat: 

Konstruk�ní FMEA, Procesní FMEA, FTA (Analýza stromu poruch), QFD 

(Rozpracování funkce kvality) a DOE (Plánování experiment�) 

Z uvedeného vý�tu metod je z�ejmé, že dodavatelé mají skute�n� pestrý výb�r. 

N�které metody jsou využívány v hojné mí�e, n�které naopak mén�.  

2.2.1. Historie neustálého zlepšování 

P�i po�átcích kontinuálního zlepšování stály osobnosti „školy managementu“ 

jako t�eba Taylor, Maynard a pr�myslníci formátu Henri Forda nebo Tomáše Bati. 

Za boom kontinuálního zlepšování m�žeme považovat za�átek 2. sv�tové války. 

Evropa naléhala na Spojené státy americké v souvislosti s materiálním zabezpe�ením     

v dob� války. Kapacity amerických podnik� se dostaly pod zvyšující se tlak na 

množství a kvalitu. Cesta, kterou se vydaly nebyla cesta inovací, ale cesta kontinuálního 

zlepšování, spo�ívající ve využívání znalostí a schopností zam�stnanc� a jejich 

aktivního zapojování do proces� zlepšování.1

                                                
1 http://cz.kaizen.com/uploads/tx_nppresscenter/2007_Kaizen__historie_a_soucasnost.pdf 



- 22 - 

Po skon�ení vále�ného konfliktu, m�ly Spojené státy americké zájem 

z geopolitického hlediska o hospodá�sky silné Japonsko. Na základ� toho Generál      

Mc Arthur krom� jiného angažoval americké specialisty, pány Jurana a Deminga, kte�í 

rozvíjeli manažerské nástroje kvality, aby pomohli vzk�ísit japonské hospodá�ství, což 

se jim s úsp�chem povedlo. 

Japonským inženýr�m neunikl americký progres b�hem války a zkoumali, co je 

jeho základním principem. Zjišt�ní bylo velmi jednoduché � kontinuální, systematická 

aplikace nám�t� na zlepšování proces� podaných vlastními zam�stnanci. Japonsko 

za�alo vysílat odborníky nejen do USA, ale i do Evropy (i do �ech � nap�. Jawa). Ti se 

snažili co nejvíce rozvíjet na�erpané zkušenosti. 

Obrázek �. 8 – vývoj kontinuálního zlepšování 
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2.2.2. Metodiky neustálého zlepšování 

LEAN MANUFAKCTURING (štíhlá výroba) 

Lean management je komplexní systém, který zahrnuje celý podnik              

a zajiš�uje výrobu kvalitních výrobk� s nízkými náklady. Štíhlé podniky jsou p�ínosem 

mimo jiné v oblasti štíhlé výroby, zejména pro zákazníka, dodavatele, pracovníky         

v podob� neoby�ejné finan�ní strategie. Pojem Lean Management zahrnuje všechny 

tyto aspekty a je logickým rozší�ením pojmu "lean produktion". 

Název lean produktion vymyslel jeden z výzkumných pracovník� studie MIT 

(Massachusetts Institue of Technology), John Krafcik a lze jej demonstrovat slovy: 

produktivita, flexibilita, rychlost, kvalita a štíhlost. 

Prvky lean managementu tvo�í fundované duchovní principy, pracovní zásady 

s novými pohledy na organizaci, integrované strategické �ešení úst�edních 

podnikatelských úloh, v�decko-inženýrské metody, stejn� jako množství pragmatických 

pracovních nástroj� pro pracovníky. 

Obrázek �. 9 – základní pilí�e štíhlé výroby2

                                                
2 http://www.volko.cz/info/slovnik_pojmu.php?ID_term=4 
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Základní pilí�e štíhlé výroby 

• JIT – just in time (p�esn� na �as) -  je zásobovací strategie implementovaná za 

ú�elem zvýšení návratnosti investic v podnikání snížením zásob v procesu         

a s nimi spojených náklad�. Typické p�ínosy strategie JIT jsou: snížení p�ímé     

i nep�ímé pracovní síly eliminováním �inností nep�idávajících hodnotu; snížení 

výrobní a skladovací plochy na jednotku výstupu; snížení se�izovacích �as�       

a skluz� díky kontinuálnímu výrobnímu procesu; snížení plýtvání, zmetk�         

a víceprací detekováním chyb u zdroje; snížení pr�b�žného �asu díky m�nším 

výrobním dávkám, takže následující pracovišt� m�že poskytuje zp�tnou vazbu 

p�i problémech s kvalitou; lepší využití stroj� a za�ízení; lepší vztahy 

s dodavateli; lepší integrace a komunikace mezi funkcemi jako je marketing, 

nákup, návrh a výroba; kontrola kvality zabudovaná do proces�. 

• JIDOKA - kvalita je zabudovaná do procesu, tj. prevence p�ed tím, aby bylo 

v�bec možné chybu provést, p�ípadn� aby se nemohla p�em�nit ve vadu, �i 

projít do další operace. 

• 5S - soubor standard� pro dosažení po�ádku, efektivity práce a disciplíny na 

pracovišti. Tento princip bývá �asto považován za základ pro nasazení nástroj�    

a princip� štíhlé výroby. V n�kterých podnicích bývá aplikován i v kancelá�ích. 

Nemusí se tedy týkat pouze výroby. Název 5S je odvozen od po�áte�ních 

písmen p�ti zásad v japonštin� �i angli�tin�. 

• Poka-yoke je technika prevence lidských chyb na pracovišti. Je obvykle 

založena na mechanickém nebo elektronickém opat�ení, které nedovolí obsluze 

ud�lat chybu, �i chybu p�em�nit na vadu (neshodu). Typycké p�ínosy jsou: 

eliminace chyb v se�ízení a zlepšená kvalita; kratší �asy p�ese�ízení spojené        

s výrobním �asem a zvýšení kapacity; zjednodušení a zlepšení údržby a úklidu; 

zvýšení bezpe�nosti; nižší náklady; nižší požadavky na zru�nost; zvýšená 

flexibilita výroby; zlepšení p�ístupu obsluhy 

• SMED = rychlé p�ese�ízení. Systém založený na týmové práci a zlepšování, 

který významn� snižuje dobu zm�ny a se�ízení stroje. Rychlé zm�ny jsou 

základem nap�. pro zvýšení flexibility výroby a zkracování pr�b�žné doby 

procesu. Bývají také p�edpokladem pro možné snížení výrobních dávek 
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(vynucené nap�. nutností rychleji reagovat na poptávky v širokém výrobním 

sortimentu bez navyšování rozpracovaných zásob), které by jinak m�lo 

významné negativní dopady na efektivitu. 

• MUDA - soustavná eliminace všech druh� plýtvání/ztrát 

• TOK - snaha o dosažení jednokusového toku místo velkých dávek spolu se 

zapojením tažných systém� (výrobních/zásobovacích) 

• a mnoho dalších 

SIX SIGMA 

Six sigma je strategie �ízení, p�vodn� vyvinutá spole�ností Motorola. Dnes se 

používá v r�zných odv�tvích pr�myslu. Six Sigma si klade za cíl identifikovat               

a odstranit p�í�iny defekt� a chyb v procesech výroby a obchodu, k �emuž používá 

metodiky DMAIC a DMADV. 

Základní metodiky: 

• DMADV - jedna z metodik Six Sigma, zam��ená proces vývoje. Jde o zkratku 

slov: Define (definice), Measure (m��ení), Analyze (analýza), Design (návrh), 

Verify (ov��ení). 

• DMAIC - jedna z metodik Six Sigma, zam��ená proces �ízení. Jde o zkratku 

slov: Define (definice), Measure (m��ení), Analyze (analýza), Improve 

(zlepšení), Control (�ízení). 

• DPMO – po�et vad na milión p�íležitostí k vad� (Defects Per Milion 

Opportunities) 

• CTQ – hrani�ní meze rozhodující o kvalit� (Critical To Quality) 

• DOE - plánovaný experiment, metoda �ízené zm�ny vstupních parametr�, 

zjišt�ní vlivu na výstupy (Design of Experiments). 

• SSPD (Six Sigma Process Design) - jedna z nejnov�jších metodik v Six Sigma, 

poskytuje nástroje pro navrhování a znovunavrhování proces� tak, aby se jejich 

návrh povedl hned poprvé. 
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• DCDOC - akronym Define, Conceptualize, Design, Optimize, Control - je to 

obdoba základního DMAIC cyklu, využívá se v metodice SSPD (Six Sigma 

Process Design). 

KAIZEN 

Kaizen je japonské slovo, které znamená „nep�etržitý proces malých pokrok�“. 

Tento životní princip je jádrem pokroku, kterého japonské hospodá�ství (elektronika      

a automobilový pr�mysl) dosáhlo ve 20. století. 

V japonštin� znamená kaizen neustálé zdokonalování. Filozofie kaizen 

p�edpokládá, že náš zp�sob života – a� už se jedná o život pracovní, spole�enský nebo 

rodinný – by se m�l zam��ovat na neustálé zdokonalování. Proces zdokonalování v 

rámci této filozofie probíhá postupn� a po malých krocích, celkový p�ínos kaizen však 

p�ináší dramatické pozitivní výsledky. 

TEORIE ÚZKÝCH MÍST neboli teorie omezení 

Teorie omezení, je ucelená manažerská filozofie, která dokáže pomocí logických 

vazeb nalézt „úzké místo“ ve fungování firmy a na n�j aplikovat práv� to �ešení, které 

p�inese nejv�tší zlepšení. 

Principy metody TOC: 

• Její �ešení jsou konstruována na základ� jediného nezpochybnitelného cíle, který 

je ur�en typem organizace. U komer�ních organizací je jím vyd�lávat co nejvíce 

pen�z dnes i v budoucnosti.  

• Její klí�ovou myšlenkou je tvrzení, že každý systém v sob� skrývá minimáln�

jedno úzké místo – omezení. Kdyby tomu tak nebylo, pak by systém (podnik) 

dosahoval svého cíle v neomezené mí�e.  

• Poskytuje metodiku, jak omezení nalézt a ú�inn� je využívat. Zam��ením úsilí 

na nejslabší �lánek je dosaženo rychlých a reálných p�ínos�. 
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Teorie omezení a na ni navazující nástroje, obvykle ozna�ované jako Thinking 

Process (TOC/TP), jsou spíše cestou k vývoji specifických �ešení, než hotovým 

"p�edva�eným" �ešením. Cesta Teorie omezení umož�uje spole�nostem nebo 

i jednotlivc�m vytvo�it si svá vlastní �ešení, která odstraní problémy do té doby 

považované za ne�ešitelné. TOC/TP jsou ú�inné jak p�i �ešení jednotlivých konkrétních 

problém�, tak i dlouhodobých generických konflikt� uvnit� organizací. 

M�že se jednat o pr�lomové zlepšení sou�asných proces�, vývoj nového 

produktu nebo služby, p�evedení tv�r�ího návrhu do praktického, okamžit�

realizovatelného �ešení, �i zprost�edkování naprosto nových, nikdy nepoužitých 

pr�lomových �ešení. Všechny tyto p�íklady umož�ují podniku "skok" do znateln� lepší 

pozice.  

TOC zm�ní "Nem�žeme to ud�lat, protože...." na "M�žeme to ud�lat, pokud......" 
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3. SOU�ASNÝ STAV 

 Analytická �ást se zam��uje na analýzu sou�asného stavu v oblasti neustálého 

zlepšování ve spole�nosti, na vysv�tlení významu auditu Star Power Faktory a na popis 

programu CIP – World. 

3.1. Metody neustálého zlepšování v Siemens NST Trutnov  

 Spole�nost SIEMENS NST Trutnov aktivn� podporuje proces neustálého 

zlepšování. P�edevším podporou zlepšovatelského programu 3i, kdy mají všichni 

zam�stnanci možnost p�isp�t svými nápady ke zlepšení v rámci spole�nosti. Dále také 

projektem 5S, který klade d�raz na �istotu a po�ádek na pracovišti. A v neposlední �ad�

jmenováním projektových KVP tým�.  

3.1.1. Program 3i 

 Zlepšovatelské hnutí bylo podporováno již od založení spole�nosti v roce 1993, 

avšak v prvním kroku na bázi místních zvyklostí. Po vyhodnocení zkušeností 

s p�vodním systémem zlepšovacích návrh� se vedení závodu rozhodlo aplikovat 

zkušenosti se zlepšovacím programem 3i z mate�ského závodu v N�mecku. Program 3i 

byl pak ve spolupráci s �eskými odborníky transformován do prost�edí �eské 

legislativy. Zkratka 3i znamená: „Idea, Impuls, Iniciativa“. Tak se implantoval n�mecký 

systém a zkušenosti ve zlepšovatelství i v nakládání se sv��eným pr�myslovým 

vlastnictvím na domácí pom�ry. 

  

Obrázek �. 10 – vzor loga používaného v programu 3i 
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V roce 2001 dostal proces zlepšovacích nápad� konkrétní podobu ve sm�rnici 

PI_4571. Ta vychází ze zákona �. 116/2000 Sb. o vynálezech, pr�myslových vzorech     

a zlepšovacích návrzích a jeho novelizací, která je závazná pro všechny zam�stnance 

spole�nosti i pro osoby, které jsou ke spole�nosti ve vztahu obdobném pracovnímu 

pom�ru. Tato sm�rnice je p�i�azena do proces� �ízení duševního vlastnictví v rámci 

Podp�rných proces�. 

 Cílem zlepšovatelství je zapojit do tv�r�ího procesu SNST maximální po�et 

pracovník�. Úkolem �ídících pracovník� na všech úrovních je ú�inná podpora 

zlepšovatelství a motivace pod�ízených k podávání zlepšovacích návrh�. 

 Zam�stnanci mají možnost podání zlepšovacího návrhu nebo malého 

zlepšovacího návrhu. Zlepšovacím návrhem se rozumí technická, výrobní nebo 

provozní zdokonalení, jakož i  �ešení problém�  bezpe�nosti a ochrany  zdraví p�i  práci 

a životního prost�edí. Malým zlepšovacím návrhem se rozumí návrh menšího 

hospodá�ského významu týkající se zpravidla jednoho odd�lení. Malý zlepšovací návrh 

je rychle realizovatelný a nevyžaduje nákup investic. Odm�na se vyplácí na základ�

vystaveného 3i šeku. 

 Formulá�e zlepšovacích návrh� jsou voln� dostupné všem zam�stnanc�m na 

intranetu spole�nosti a na informa�ních nást�nkách. Vypln�ný formulá� mohou 

odevzdat n�kolika zp�soby: osobn� na odd�lení kvality, e-mailem nebo interní poštou. 

�ízením procesu zlepšovatelství je pov��eno odd�lení kvality a konkrétn� referent 3i.  

 Každý zlepšovací návrh je zaregistrován a prochází schvalovacím procesem. 

Toto schvalování za�íná u p�ímého nad�ízeného zlepšovatele, p�es posuzovatele 

zainteresované v dané oblasti až k odbornému posouzení v p�ípad�, že se zlepšovací 

návrh týká konkrétní oblasti jako nap�íklad: bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, 

životního prost�edí, správy budov, personalistiky apod.  
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 Posudek ke každému zlepšovacímu návrhu obsahuje jednozna�nou formulaci, 

zda bude nebo nebude p�ijat. V p�ípad� p�ijetí je zlepšovateli vyplacena pen�žitá 

odm�na v následujícím výplatním termínu. 

 Vedení spole�nosti klade velký d�raz na vizualizaci programu 3i. Proto referent 

3i neustále aktualizuje stránky programu na intranetu spole�nosti a veškeré d�ležité 

informace, vyhlášení sout�ží i stav pln�ní cíl� v této oblasti vyv�šuje na informa�ní 

nást�nky na hlavních chodbách spole�nosti. 

 V sou�asné dob� je zlepšovatelství v SNST maximáln� podporováno na všech 

úrovních. Vedení spole�nosti vyhlašuje každé �tvrtletí sout�ž o hodnotné ceny. Do 

t�chto sout�ží jsou za�azovány všechny p�ijaté zlepšovací návrhy a 3i šeky. Slosování se 

ú�astní vedení spole�nosti.  

Vedení spole�nosti SIEMENS NST Trutnov vyhlašuje novou sout�ž zlepšovacích návrh�.

SlosovSlosováánníí probprob��hne v lednu 2009, kdy budou slosovhne v lednu 2009, kdy budou slosováány ny 

jak pjak p��ijatijatéé, tak potom i v, tak potom i vššechny podanechny podanéé ZN (vZN (v��etnetn�� zamzamíítnutých) !tnutých) !

KaKažždý zlepdý zlepššovatel movatel máá ššanci vyhranci vyhráát !!!t !!!

ZaZa��áátek souttek sout�ž�žee : 1. srpna 2008: 1. srpna 2008

UzUzáávv��rka soutrka sout�ž�žee : 31. prosince 2008: 31. prosince 2008

SLOSOVSLOSOVÁÁNNÍÍ VVŠŠECH  PECH  P��IJATÝCH  ZNIJATÝCH  ZN

1. místo – SKI PAS do areálu �erná Hora v hodnot� 3000,-

2. místo – SKI PAS do areálu �erná Hora v hodnot� 2000,-

3. místo – Ski PAS do areálu �erná Hora v hodnot� 1000,-

4. – 10. místo – poukaz od Spole�nosti SODEXHO v hodnot� 500,-

SLOSOVSLOSOVÁÁNNÍÍ VVŠŠECH  PODANÝCH  ZNECH  PODANÝCH  ZN

1.-10.místo – poukazy na zboží a služby od spole�nosti SODEXHO v 
hodnot� 500,-

• Pokud máte nápad, jak ve firm� cokoli vylepšit,  

jak ušet�it, jak cokoli zjednodušit …

• Vypl�te formulá� ZLEPŠOVACÍ NÁVRH 

(k dispozici na nást�nkách „Program 3i“)

• Formulá� odevzdejte na Referát 3i 

• Poštou obdržíte potvrzení o p�evzetí ZN

• Po vyjád�ení posuzovatele ZN a Vašeho 

vedoucího obdržíte vyjád�ení o p�ijetí nebo 

odmítnutí Vašeho ZN

1. místo klobásky, pive�ko a gril v hodnot� K� 4000,- Jan Rükr FT – 3i šek
2. místo klobásky a pive�ko v hodnot� K� 2500,- Pavel Šefara FT – 3i šek
3. místo klobásky a pive�ko v hodnot� K� 2000,- Petra Špa�ková GP

Zde�ka Králová GP – ZN 787

4. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- R�žena Horská P2 – 3i šek
5. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Helena Rutová P3 – ZN 871
6. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Helena Rutová P3 – ZN 829
7. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Helena Rutová P3 – ZN 833
8. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Vladislav Hladík FM – ZN 817
9. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Václav Grof FT – 3i šek

10. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Marek Dvo�ák FT – 3i šek

Dne 26.8.08 prob�hlo v zasedací místnosti Norimberk ve Volanov� slosování zlepšovacích návrh�.
Do slosování byly zahrnuty zlepšovací návrhy za duben, kv�ten, �erven a �ervenec 2008. 

Celkem 163 ZN za firmu Siemens, 19 ZN za firmu mdexx a 82 3i šek�. 

��������� ��	
��������
����

��������� ��	
�������
����

1. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- M.Til�ák QM, R.Doubal GP – ZN 863
2. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Kate�ina Kokošková SAP – 3i šek
3. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Ji�í Popelka P3 – ZN 824
4. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Miroslava B�lonožníková LP–ZN 725
5. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Jitka Kulíšková QM – 3i šek
6. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- František Karnovský mdexx – ZN 155
7. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Václav Grof FT – 3i šek
8. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Michal Rotter mdexx – ZN 150
9. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Kate�ina Kokošková SAP – ZN 733

10. místo FLEXI PASS v hodnot� K� 500,- Petra Hole�ková QM – ZN 759

Obrázek �. 11 – vzor plakát� sout�že programu 3i 
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3.1.2. Projekt 5S 

Je japonská metoda vycházející z p�edpokladu, že žádná práce nem�že být 

dostate�n� efektivní a kvalitní bez zajišt�ní �istého a bezpe�ného pracovního prost�edí  

a bez dodržování pravidel chování. 

Myšlenka této metody je popsána 5 japonskými slovy za�ínajícími písmenem S: 

SEIRI – Rozt�ídit 

Jasn� identifikovat, co je na pracovišti nutné a co je zbyte�né.  

SEITON – Uspo�ádat 

Mít správné v�ci na správném míst� a k použití ve správný �as.  

SEISO – Uklidit 

Pravideln� uklízet pracovišt�, �istit a provád�t údržbu za�ízení. 

SEIKETSU – Standardizovat 

Zavést a dodržovat standardy �istoty.  

SHITSUKE – Sebekáze�

Dodržovat a zautomatizovat si úklidovou káze�. 

Smyslem zavedení systému 5S je p�edevším zvýšit produktivitu ve výrobních     

i nevýrobních procesech, zlepšit pracovní prost�edí, zavést systém prevence pracovních 

úraz�, zvýšit bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci, utajení informací (zajistit 

bezpe�nost dat a informací). 

Implementace metody 5S za�ala ve spole�nosti Siemens NST koncem roku 

2006. Zavád�ním byl pov��en technik BOZP na odd�lení kvality. V kv�tnu 2007 

vznikla sm�rnice PI_4615, která byla p�i�azena do procesu Životní prost�edí a BOZP

v rámci Podp�rných proces�.  

Celý proces implementace byl rozd�len do sedmi krok�: 

1) Jmenování vedoucího týmu - vedení spole�nosti oficiáln� jmenovalo Vedoucí tým 

5S. �leny se stali vybraní vedoucí zam�stnanci útvar� spole�nosti. Hlavním úkolem 
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Vedoucího týmu 5S je koordinace �inností jednotlivých pracovních tým�. Spolupracuje 

s nimi p�i zajiš�ování a prosazování opat�ení vedoucích ke zlepšení stavu na 

jednotlivých pracovištích. Vyhodnocuje �innost jednotlivých Pracovních tým� 5S. 

2) Jmenování pracovních tým� výrobních a ostatních odd�lení – vedoucí tým navrhl a 

jmenoval jednotlivé Pracovní týmy. V p�ípad� výrobních odd�lení se týmy rovnaly 

jednotlivým výrobám. V p�ípad� centrálních útvar� došlo k roz�azení jednotlivých 

odd�lení do tým� v rámci kancelá�í). Každý tým byl složen minimáln� ze t�í 

zam�stnanc�. 

3) Zdokumentování výchozího stavu - jmenované Pracovní týmy provedly 

zdokumentování výchozího stavu na všech pracovištích. Zpracovaly dokumentaci (zápis 

+ foto) a navrhly �ešení odstran�ní zjišt�ných nedostatk�. Pro zdokumentování se 

používají p�edepsané formulá�e. 

4) Vyhodnocení výchozího stavu - Pracovní týmy p�edložily svoji zprávu vedoucímu 

zam�stnanci útvaru, zodpov�dnému za �innost daného Pracovního týmu 5S. Vedoucí 

zam�stnanec provedl vyhodnocení obdržené dokumentace. Vyjád�il se k navrženým 

opat�ením. Stanovil postup, termíny a ur�il zodpov�dné osoby za zavedení t�chto 

opat�ení. 

5) Realizace schválených opat�ení - v p�ípad�, že navrhovaná opat�ení vyžadovala 

zajišt�ní investice nebo se jednalo o opat�ení p�esahující rámec jednotlivých odd�lení, 

byla tato p�edložena vedení spole�nosti ke kone�nému rozhodnutí, stanovení postupu a 

termín� a jmenování zodpov�dných osob. 

6) Kontrola zavedení schválených opat�ení - vedoucí zam�stnanec útvaru provedl 

kontrolu stavu schválených opat�ení. Vyhodnotil aktuální stav, p�ípadn� ur�il další 

kroky nutné k zajišt�ní otev�ených bod�.  
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7) Provád�ní pravidelných kontrol - po zavedení opat�ení provádí Pracovní týmy 

pravidelné kontroly stavu 5S na svých pracovištích minimáln� 1x za dva m�síce. 

Z každé kontroly je zpracován zápis, který je p�edán vedoucímu zam�stnanci útvaru  

k vyhodnocení. Vedoucí zam�stnanec útvaru provádí zhodnocení obdržené 

dokumentace aktuálního stavu. Vyjád�í se k navrženým opat�ením. Stanoví postup, 

termíny a ur�í zodpov�dné osoby za zavedení t�chto opat�ení. 

Obrázek �. 12 – vizualizace programu 5S 

3.1.3. Projektový KVP 

Termín Kaizen se dá vysv�tlit jako neustálé zlepšování. Toto japonské slovo se 

skládá ze dvou �ástí: „KAI“ je zm�na a „ZEN“ znamená cestu k lepšímu. Skrývá se za 

ním japonská filozofie práce, která tvrdí, že zdokonalením mali�kostí m�žeme 

dosáhnout velkého zlepšení. �e�eno slovníkem �eské kotliny: p�ískokem vp�ed.  

Co je smyslem zavedení KAIZEN? Základem je vnit�ní nespokojenost se 

sou�asným stavem.  
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Pro správné fungování je nutné zajistit vzájemné propojení t�chto zp�sob�

zlepšování:

• projektového zlepšování – �eší obvykle problémy p�esahující rámec jednoho 

odd�lení, nutná trvalá pozornost managementu. Není znám zp�sob �ešení           

– známe cíle, ale nevíme p�esn� jak jich dosáhnout. Z t�chto projekt� mohou 

vzniknout témata, která je možné dále rozpracovat ve workshopech nebo 

v individuálních ZN.

• zlepšování s využitím workshop� – dále rozpracovává projektového zlepšování

• individuálního zlepšování – ZN/3i vzniklé p�i provád�ní projektového 

zlepšování  

Ve spole�nosti Siemens NST byla metoda Kaizen zavedena v roce 2007. 

V po�átku se uvažovalo o zavedení dvou odd�lených v�tvích Kaizen – Projektového     

a Udržovacího Kaizen. Nakonec byla prosazena pouze v�tev „Projektového Kaizen“, 

jejíž význam je v tom, že týmy jsou zakládány jednorázov� k vy�ešení jednorázového 

tématu (složit�jšího problému p�esahujícího rámec jednoho odd�lení). Na konci roku 

2007 vznikla sm�rnice PI_4586, která byla za�azena do procesu �ízení jakosti v rámci 

Podp�rných proces�.  

 Jednotlivé týmy jmenuje vedení spole�nosti. V zakládací listin� tým uvádí 

složení, téma, sou�asný stav, návrh �ešení, plánovaný p�ínos a zp�sob ohodnocení. Tým 

se pravideln� schází a z provedených porad vyhotovuje zápisy, které musí obsahovat 

projednávané body, definované úkoly, zodpov�dné osoby a termíny. Pokud je problém 

vy�ešen, vyplní moderátor týmu formulá� Zhodnocení úkolu, který nechá schválit 

vedení spole�nosti. Pokud vedení uzná úkol za spln�ný, je jednotlivých �len�m týmu 

vyplacena jednorázová odm�na v následujícím výplatním termínu. 

 V sou�asné dob� je ve spole�nosti Siemens NST dvacet aktivních projektových 

tým�. Do jednotlivých tým� se v pr�b�hu obchodního roku zapojí tém�� 15% 

zam�stnanc�.   



- 35 - 

3.2. Star Power Faktory 

Koncern spole�ností Siemens klade na kvalitu velký d�raz. Proto zavedl 

celosv�tový audit Star Power Faktory, který hodnotí všechny Siemens závody po celém 

sv�t� podle stejných padesáti element�. Výsledky tohoto auditu slouží jednak jako 

srovnávací parametr mezi jednotlivými závody a jednak jako ukazatel výkonnosti 

jednotlivých závod�.  

Obrázek �. 13 – logo programu Star Power Factory 

 Závody Star Power Factory nemají pouze výkonné procesy, systémy a nástroje 

vhodné k jednání se zákazníky, ale také mají stejn� ú�inné nástroje k jednání 

s dodavateli. Procesy a nástroje, které jsou používány Star Power závody v jejich 

každodenním �innosti jsou shodné s celosv�tovým Siemens standardem. To zajiš�uje 

kvalitu výroby, která je ve stejn� vysoké kvalit� bez ohledu na umíst�ní závodu.  

 Pod ozna�ením Star Power Factory se skrývají závody, které: 

• plní požadavky zákazník�

• efektivn� spolupracují s dodavateli 

• vyráb�jí produkty shodn� se Siemens standardy 
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Audit Star Power Factory byl vyvinut ze šesti princip� Siemens kvality „Zero 

Tolerance for Defects“, které byly definovány v �íjnu roku 2005. Star Power Factory 

obsahuje 50 element� a 13 ukazatel� výkonnosti.  

Nulová tolerance k chybám – témata / projekty GJ 08/09

- zavedené RECO nástroje pro vy�izování logistických reklamací

- zavedena kontrola doby (DLZ) pro vy�izování reklamací   

- zavedení eletronického propojení se zákazníky v Ambergu a Kolín�

- logistický koncept - stupe� 1 uzav�eno, stupe� 2 nastartováno

Spokojenost zákazník�

- brány kvality zavedeny v celém závod� a u kooperant�

- nový pracovník pro metody kvality u R&D proces�

- sledování všech BBA-návrh� v p�ehledu

- realizace IA CD GP globálního koncept

- optimalizace toku materiálu ve výrob� externím poskytovatelem služeb

- metody MTM k zjiš�ování pot�eb �asu, ergonomické studie pracovních míst a pravidelné  

prov��ování nastaveného �asu

- zavedení pravidelného prov��ování �asu dodání (DLZ) u výrobních zakázek

- zavedení jednotných logistických proces� (SAP-Cluster)

Zvládnuté procesy

- zavedení procesu �ízení dodavatel�(audity dodavatel�, pravidelné hodnocení dodavatel�, 

dohody o cílech s dodavateli, informace o dodavatelích QKZ, Sourcing Committee a porady o dodávaných 

dílech , QSV)

- centrální �ízení dodavatel� (c4s)

- zavedení elektronického propojení s dodavateli (Jonas, EDI)

- zavedení konsigna�ního skladu

- externí dodavatel služeb pro centrální sklad (CPS)

- Spolupráce v rámci „Global Shared Services“ Praha (HR)

Excelentní dodavatelé

- CD zpráva o kvalit�, zprávy o kvalit� pro všechny pracovníky kvality a vedení

- zve�ejn�ní výsledk� ke kvalit� ve výrob� na nást�nkách

- vyhodnocování programu 5S, KVP, 3i

- d�kladné plánování pro úsp�šné nakupování a rozumné zlepšování

- transparentnost u hospoda�ení a pokroku v produktivit�

- oprávn�né nákladové kalkulace

Transparentní zpravodajství

- školení PLM-Modulu z Ambergu v rámci programu „Struktury a Procesy“

- školení na téma „Referenz Prozess Haus“

- plán zapracování pro každého nového pracovníka – PI4521

- popis pracovního místa s kompetencemi pro každého TH pracovníka - PI4520

D�sledná kvalifikace

- zavedeny m�sí�ní 8D porady

- interní audity

- nový pracovník pro metody 5S, KVP, 3i

- proces �ízení výkonu pro st�ední management 

Otev�ené vnímání kvality

Pracujeme na „Nulové toleranci k chybám“ 

na našich pravidelných poradách odd�lení.

Obrázek �. 14 – Zero Toleranc for Defects 
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 Padesát element� auditu Star Power Factory pokrývají všechny kritické aspekty 

v závodech spole�nosti Siemens. Stav implementace t�chto padesáti element� je 

hodnocen auditorským týmem, který b�hem n�kolika m�síc� navštíví všechny závody 

spole�nosti Siemens. Tyto t�í denní audity hodnotí procesy podle jednotlivých 

element�. V p�ípad�, že identifikují nedostatky, ud�lují doporu�ení na jejich odstran�ní.  

  

Obrázek �. 15 – 50 element� auditu Star Power Factory 

 Spole�nost Siemens NST v roce 2008 nedosáhla na titul Star Power Factory ve 

t�ech elementech. T�mito elementy byly  Producting equipment, Material planing data   

a Continuous improvement program.  

 Vedení spole�nosti jmenovalo u každého z t�chto t�í element� osobu, která je 

zodpov�dná za spln�ní požadavk� auditu a za dosažení titulu Star Power Factory v roce 

2009. Elementem �íslo 7 – Producting equipment byl pov��en vedoucí odd�lení 

technologie, elementem �íslo 29 – Material planing data vedoucí logistiky a elementem 

�íslo 48 – Continuous Improvement program vedoucí odd�lení kvality.   
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A práv� pot�eba napln�ní elementu �íslo 48 – Continuous Improvement Program 

dala vzniknout ve spole�nosti Siemens NST novému pracovnímu místu. Na odd�lení 

kvality byl v dubnu 2008 p�ijat Referent systému neustálého zlepšování.  

3.3. CIP – World 

3.3.1. Vývoj programu CIP - World 

CIP – World je systematický program neustálého zlepšování, který byl vyvinut 

v naší mate�ské spole�nosti Siemens v Amberku. Vznikl spojením dvou program�

20Keys® a 4B-Keys. 

Program 20 Keys® je ur�en pro výrobní odd�lení a 4B-Keys pro kancelá�e. Jsou 

to dva jednoduché a srozumitelné programy, které zahrnují bez výjimek všechny 

zam�stnance spole�nosti. Cílem je dosáhnout, díky mnoha malým zlepšením, snížení 

náklad�, zvyšování kvality a optimalizaci a zrychlení proces�.   

Obrázek �. 16 - diagram programu 20 Keys® 
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Jednotlivé klí�e mají následující ozna�ení: 

�    1:  Usnadnit práci �istotou a po�ádkem 

�    2:  �lenit a dohodnout cíle 

�    3:  Pracovat se zlepšovacími skupinami 

�    4:  Snižovat zásoby 

�    5:  Urychlit p�ípravy 

�    6:  Analyzovat a zlepšovat procesy 

�    7: Uzp�sobovat procesy bez dohledu 

�    8: Spojovat postupy proces�

�    9: Produktivn� provád�t údržbu 

�  10: Vést vlastní disciplínu a management �asu 

� 11: Vytvá�et a zajiš�ovat kvalitu  

�  12: Navázat a rozvíjet dodavatele 

�  13: Odstranit plýtvání 

�  14: Samostatn� realizovat zlepšování 

�  15: Mnohostrann� kvalifikovat zam�stnance 

�  16: Plánovat a �ídit výrobu 

� 17: Samostatn� zvyšovat a �ídit efektivitu 

�  18: Cílen� používat informa�ní technologie  

�  19: Uspo�it energii a materiál 

�  20: Ovládat a zajiš�ovat technologie a podnikové know-how 

Koncern spole�ností Siemens díky auditu Star Power Factory vyžaduje ve svých 

závodech používání systematických metod neustálého zlepšování, jako nap�íklad 

20Keys® nebo Six Sigma. Tyto metody jsou ale velmi finan�n� nákladné díky 

licencím, speciálním školením a softwar�m. Malé závody, mezi které pat�í i Siemens 

NST, si zavedení takovéto metody nemohou dovolit. Proto spole�nosti Siemens 

Amberg vyvinula jednoduchý program vycházející z 20 Keys®, program CIP – World.   
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Obrázek �. 17 – vývoj programu CIP-World 

3.3.2. P�t klí�� programu CIP-World 

 Program CIP-World se skládá z p�ti klí��: Basics, Zákazníci, Zam�stnanci, 

Procesy a Finance.   

Obrázek �. 18 – P�t klí�� programu CIP-World 
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Klí� �. 1 – Basic – je zam��ený na po�ádek a �istotu, zlepšovací týmové aktivity            

a pracovní disciplínu. 

Po�ádek a �istota – vhodné a �isté pracovní prost�edí, ergonometrie na 

pracovišti, definování pravidel �istoty a po�ádku a prevence úraz�. 

Zlepšovací týmové aktivity – zlepšovací týmy se scházejí na pravidelných 

poradách, vizualizace výsledk� jednotlivých tým�, vyhlašování 

„nejprakti�t�jších �ešení“.   

Pracovní disciplína – definování pravidel „disciplíny pracovního prost�edí“, 

platforma pro vým�nu informací. 

Toto je jediný klí�, ve kterém jsou zainteresovaní všichni zam�stnanci 

spole�nosti. Do tým� jsou rozd�leni pracovníci výrobních i nevýrobních 

odd�lení. 

Týmy se scházejí každý m�síc.  

Klí� �. 2 – Zákazníci – tento klí� je zam��ený na vybudování systému zajišt�ní jakosti    

a na logistické aspekty. 

Systém zajišt�ní jakosti – uv�domování si kvality, proces uznání, klí�ová �ísla 

pro kvalitu (m��itelné cíle), používání metod, nástroj� a pracovních opat�ení ke 

zlepšení kvality a prevence problém�, vysoké standardy kvality v procesech       

a produktech.   

Logistické aspekty – vým�na informací mezi výrobou a logistikou, výrobní 

plánování musí být optimalizováno, prvo�adým cílem je dodržování požadované 

kvality na správném míst� a ve správný �as.  

V tomto expertním týmu je zainteresováno zhruba 10 zam�stnanc� z odd�lení 

kvality a logistiky. Tým se schází dvakrát za rok. 

Klí� �. 3 – Zam�stnanci – díky tomuto klí�i je ve spole�nosti definován plán školení     

a jsou dohodnuty cíle v této oblasti. 

Dovednosti a školení – všestrann� kvalifikovaní, motivovaní a pracovn�

nasazení zam�stnanci, definovaná pracovní nápl�, zve�ejn�né požadavky na 

kvalifikaci jednotlivých pracovních pozic.  



- 42 - 

Cíle – p�esn� stanovené zodpov�dnosti a pracovní nápl� pro každého, 

definované m��itelní cíle, obchodní cíle, které jsou rozd�leny na jednotlivé díl�í 

cíle, navržení individuálních cíl� pro zam�stnance a odd�lení. 

Tento expertní tým se skládá pouze z managementu. Ten je zodpov�dný za 

p�ípravu plánu školení pro zam�stnance. Benchmark cyklus je dvakrát za rok. 

Klí� �. 4 – Procesy – tento klí� se zabývá analýzou proces� ve spole�nosti. 

Analýza proces� – porovnávání hledisek pracovních proces�, uv�dom�ní si 

plýtvání, seznámení a osvojení jednoduchých metod analýzy proces�, zavedení 

analýzy proces�, stanovení klí�ových �ísel pro m��ení zlepšení.  

Tento tým obsahuje po jednom �lenu z každého odd�lení a frekvence sch�zek je 

dvakrát do roka. 

Klí� �. 5 – Finance – poslední z p�ti klí�� je zam��ený na snižování zásob a úsporu 

energií a materiálu. 

Snižování zásob – vysoké zásoby nazna�ují plýtvání, pravidelné dohody 

optimalizace zásob, zapojení dodavatel�, optimalizace managementu zásobování 

v celé spole�nosti.   

Úspora energií a materiálem – úsporná opat�ení vztahující se k materiálu           

a energiím, ochrana prost�edí, iniciativa úspor energie a materiálu, definování 

cíl� souvisejících s uchováním energie a materiálu. 

V tomto týmu jsou zapojeni zam�stnanci odd�lení logistiky a financí. Tým se 

schází dvakrát za rok.  



- 43 - 

3.3.3. Pozice v programu CIP-World 

Obrázek �. 19 – organiza�ní struktura programu CIP-World  

MANAGEMENT SNST – tvo�í vrcholové vedení spole�nosti Siemens NST.  

CIP – KOORDINÁTOR – je zodpov�dní za implementaci CIP proces�, p�ipravuje 

Know-How pro všechny CIP procesy, p�ipravuje a organizuje sch�zky vedoucího týmu 

CIP. 

CIP – EXPERT - je podpora pro moderátory jednotlivých tým�, pomáhají jim p�i 

implementaci CIP klí��

CIP – PROMOTOR = každý manažer je odpov�dný za implementaci CIP klí�� na jeho 

odd�lení. Je odpov�dný za všechny �leny týmu a pomáhá p�i implementaci CIP klí�� na 

jeho odd�lení. 
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CIP – MODERÁTOR - je vedoucí CIP týmu. Zodpovídá za implementování metod, 

pravidelnost sch�zek a kontrolu pln�ní cíl�. 

CIP – KLÍ�OVÍ �LENOVÉ - podpora a zastupování moderátor�

CIP – TÝM - všichni zam�stnanci spole�nosti jsou organizovaní v CIP týmech 

      

3.3.4. Úsp�šná implementace programu CIP-World 

 Z analýzy sou�asného stavu ve spole�nosti Siemens NST vyplynula nutná 

pot�eba zavedení komplexního a systematického programu na neustálé zlepšování.  

 Z bližšího posouzení obsahové �ásti klí�e �. 1 BASIC je jasné, že jednotlivé 

body jsou již ve spole�nosti �ešeny na individuální úrovni. I z tohoto d�vodu je nutné 

dát jim jednotnou a systematickou podobu.   

Aby byla implementace programu CIP-World úsp�šná, je t�eba zajistit zvýšenou 

pozornost managementu, podporovat motivaci ke zlepšování, být otev�eni vnímání 

zm�n a v neposlední �ad� mít dostate�né zdroje a kvalifikované zam�stnance.  
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4. VLASTNÍ NÁVRH �EŠENÍ  

 V této �ásti jsem popsala samotnou implementaci programu CIP–World             

a p�ípravu spole�nosti Siemens NST na auditu Star Power Factory.  V rámci �ešení 

implementace programu CIP-World jsem se zam��ila na cíle pro klí� �. 1, �asový plán 

implementace, dokumentaci, školení moderátor� a vizualizaci programu. 

4.1. Implementace programu CIP-World 

 Jak již bylo zmín�no v analytické �ásti, CIP-World je program neustálého 

zlepšování vyvinutý ve spole�nosti Siemens Amberg. Byl nastaven tak, aby díky p�ti 

klí��m bylo možno zlepšovat procesy, snižovat náklady, zrychlit logistiku                      

a v neposlední �ad� zkvalitnit pracovní prost�edí a disciplínu. 

 Spole�nost Siemens NST si tento program vybrala proto, že k jeho zavedení 

nejsou za pot�ebí žádné licence, drahé softwary ani speciáln� vyškolení pracovníci.  

 Aby bylo možné usp�t v elementu 48 – Continuous Improvement Program 

auditu Star Power Factory, bylo zapot�ebí do �ervna letošního roku zavést minimáln�

jeden klí�. Proto bylo na porad� vedení závodu v listopadu 2008 rozhodnuto, že prvním 

krokem bude implementace klí�e �.1 BASIC. V tomto klí�i se mají uplatnit programy a 

projekty, který v našem závod� již funguje – tj. metoda 5S, projektový KVP, 3i program 

a Pracovní �ád. 

  

Obrázek �. 20 – sjednocení s metodou CIP-World klí� �.1 BASIC 
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 Vedení závodu definovalo „Cíle pro obchodní rok 2008/2009“, platné pro 

všechny týmy CIP-World klí�e 1. Jedná se o: 

�  pravidelné �tvrtletní kontroly - checklisty  

�  pravidelné m�sí�ní sch�zky – revize stavu realizace nápravných opat�ení 

�  realizace stanovených nápravných opat�ení dle termín�

�  pravidelná vizualizace �inností na nást�nkách jednotlivých odd�lení CIP 

tým�  

A dále �asový plán implementace programu CIP-World ve spole�nosti Siemens NST: 

�innost zodpovídá termín 

Školení referenta systému zlepšování v Amberku Pech 11/2008 

Vytvo�ení dokumentace (checklisty, školení, 

prezentace, jmenovací listiny, databáze, tabulky 

na sledování úkol� a �etnosti) 

Fra�ková 12/2008 

Stanovení cíl� pro rok 2008/2009 Schiffer 01/2009 

Definování pozic a zodpov�dných osob Schiffer/Fra�ková 01/2009 

Jmenování CIP tým� Schiffer 01/2009 

Školení moderátor� Fra�ková 01/2009 

Kontrola �innosti tým� Fra�ková 03-06/2009 

Aktualizace výsledk� CIP tým� na nást�nkách Fra�ková Pr�b�žn�

Audit Star Power Factory Schiffer/Fra�ková 07/2009 

P�íprava podklad� pro implementaci dalších klí�� Fra�ková 08/2009 
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4.1.1. Školení referenta systému zlepšování v Siemens Amberg 

 V listopadu 2008 jsem, coby referent systému zlepšování, prod�lala školení 

v našem mate�ském závod� Siemens Amberg. Toto t�ídenní školení vedla sle�na 

Kathrin Steger, která v Ambergu zastává pozici koordinátora programu CIP-World        

a zárove� experta na klí� �.1.  

 Školení bylo zam��eno na vývoj programu, p�edstavení jednotlivých klí��, 

ukázku �innosti tým�, doporu�ení pro tvorbu naší dokumentace a složení tým�, ukázku 

vizualizace jak na informa�ních tabulích, tak na intranetu.  

 Toto školení bylo velmi p�ínosné. Dostala jsem k dispozici mnoho materiál�      

a doporu�ení pro implementaci v Trutnov�. Ovšem, vše bylo spíše na teoretické úrovni, 

protože v samotném závod� Siemens Amberg, kde program CIP-World vyvinuli, není 

tento program používán. Tento závod má licence na používání program� 20 Keys®       

a 4B-Keys. 

4.1.2. Metodika implementace CIP-World v Siemens Trutnov 

 Dle doporu�ení ze školení jsme spolu s vedoucím odd�lení kvality sestavili 

metodiku, podle které m�l být program CIP-World v Trutnov� implementován. Skládá 

se z p�ti následujících bod�: 

• Sestavení CIP tým�

• Vytvo�ení dokumentace 

• Postup hodnocení �innosti tým�

• Školení moderátor�

• Vizualizace a intranet 

Tyto jednotlivé body rozepisuji v následujících kapitolách. 
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4.1.3. Sestavení CIP tým�  

 Prvním krokem v zavád�ní programu CIP-World v závod� v Trutnov� bylo 

navržení složení jednotlivých tým�. Protože tu ale b�ží i program 5S, který má být 

sou�ástí CIP-World, došli jsme k rozhodnutí zachovat složení stávajících 5S tým�.  

 Jedná se o 11 pracovních tým� rozd�lených do dvou skupin: výrobní odd�lení     

a administrativní odd�lení. Výrobní odd�lení se skládá ze �ty� tým� ozna�ených V1, 

V2, V3 a V4. Administrativní odd�lení jsou rozd�lena do sedmi tým� s ozna�ením A1, 

A2, A3, A4, A5, A6 a A7.  

  

 Zatímco výrobní týmy jsou rozd�leny podle jednotlivých výrob (tedy Production 

1, 2, 3 a 4), administrativní týmy byly rozd�leny podle kancelá�ských ploch. To 

znamená, že v kancelá�ích, které sdílejí nap�íklad t�i odd�lení, vznikl jeden tým.  

 Z každého týmu byl vybrán jeden moderátor, minimáln� dva klí�oví �lenové, ale 

zainteresováni byli i ostatní zam�stnanci daných odd�lení.  

 Paraleln� s tímto rozd�lením vznikl i Vedoucí tým CIP složený z �editele 

závodu, vedoucího výroby, vedoucího odd�lení technologie, logistiky, IT, kvality a 

referenta systému zlepšování. �editel závodu podepsal na první sch�zce vedoucího 

týmu jmenovací listiny jednotlivých pracovních tým�. 

Obrázek �. 21 – využití tým� 5S a jejich rozší�ení v rámci CIP-World 
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4.1.4. Vytvo�ení dokumentace  

 Pro implementaci bylo zapot�ebí vytvo�it dokumentaci v podob� checklistu, 

zjišt�ní a zápis� ze sch�zek tým�. Tuto dokumentaci p�ikládám v p�íloze �.1 této práce. 

  

Hlavním dokumentem v �innosti týmu je zápis z provedené kontroly, takzvaný 

checklist. Ten vypl�ují týmy každé �tvrtletí. Obsahem je zhruba 25 otázek rozd�lených 

do osmi oblastí, které se liší mezi týmy administrativy a výroby. Spolu s tímto 

checklistem vypl�ují týmy i formulá� „zjišt�ní“ kde dopl�ují zjišt�né odchylky              

a p�ipojují fotodokumentaci. Posledním dokumentem je formulá� „zápis ze sch�zky 

CIP-World týmu“. Ten moderáto�i vypl�ují p�i každé sch�zce jednou za m�síc. 

Dopl�ují se do n�ho informace o pln�ní úkol�, nové nápady pro zlepšení atd.   

Obrázek �. 22 - vzor dokumentace CIP-World tým�

4.1.5. Postup hodnocení �innosti tým�

�innost všech CIP tým� koordinuje referent systému zlepšování na odd�lení 

kvality. Ten je zodpov�dný za sledovací �innost. To znamená, že sleduje a 

zaznamenává veškerou �innost tým�, �etnost sch�zek, pln�ní nápravných opat�ení, atd. 
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 Aby toto mohlo fungovat, posílají mu moderáto�i pravideln� hlášení o �innosti 

jejich týmu. V tomto hlášení oznamují provedení kontroly, odstran�ní odchylek, nutnost 

prodloužení termín�, atd. 

 Referent systému zlepšování také pravideln� kontroluje p�íslušné termíny a je-li 

to pot�eba, tak u moderátor� urguje spln�ní úkol�. 

 Ze všech t�chto informací sestaví referent systému zlepšování statistiku, kterou 

p�edkládá nejen na sch�zkách vedoucího týmu, ale také na poradách vedení spole�nosti. 

Tyto výsledky rovn�ž prezentuje na nást�nkách a intranetu. 

  

4.1.6. Školení moderátor�

 V lednu letošního roku prob�hlo celodenní školení jmenovaných moderátor�

jednotlivých tým�. Toto školení bylo dv� �ásti: 

• P�edstavení programu CIP-World – vývoj, popis jednotlivých klí��, organiza�ní 

struktura programu, zp�sob implementace v Trutnov�, frekvence sch�zek, 

zp�sob vypl�ování formulá��, možnosti hlášení výsledk�, atd. Toto školení jsem 

vedla já, coby referent systému zlepšování 

• 7 nástroj� kvality – toto školení bylo vybráno, protože bylo pot�eba moderátory 

seznámit s významem procesních krok� v systému jakosti, s možnosti 

zachycování chyb a analýzou chyb. Velká pozornost byla v�nována p�edevším 

oblasti týmové práce a digramu p�í�in a následk�. Tato �ást byla rozší�ena         

o zp�soby vedení týmu, o modera�ní techniky a techniky hledání, nalezení         

a prosazení skupinového �ešení. 

  

4.1.7. Vizualizace a intranet 

 V celém programu CIP-World se klade velký d�raz na vizualizaci. Proto byly 

z�ízeny stránky na intranetu spole�nosti, které jsou rozd�lené dle jednotlivých klí��. 

Nap�íklad na stránkách v�novaných klí�i �.1 BASIC jsou dostupné základní informace 
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o klí�i, lze nahlédnout do složek jednotlivých pracovních tým�, jsou dne zápisy ze 

sch�zek vedoucího týmu a mnoho dalších pot�ebných informací. 

Obrázek �. 23 - intranetové stránky programu CIP-World 

  

Dalším zp�sobem vizualizace programu CIP-World a p�edevším �innosti            

a výsledky tým� jsou na informa�ních nást�nkách na chodbách spole�nosti                      

i v jednotlivých kancelá�ích. Mimo to jsou ve vestibulu spole�nosti a na výrobní hale 

umíst�ny velké LCD monitory, kde mimo jiné promítají prezentace jednotlivých tým�. 

4.1.8. Výsledky �innosti pracovních tým�

 Protože CIP týmy mají za sebou již t�i kontrolní audity a já, coby referent 

systému zlepšování, vytvá�ím každý m�síc statistiky pro vedení spole�nosti, p�ikládám 

je jako p�íklad. 
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Obrázek �. 24 – p�ehled odchylek z kontrol CIP tým�

Obrázek �. 25 – p�ehled pln�ní úkol� CIP tým�
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Obrázek �. 26 - sledování �etnosti kontrol CIP tým�

4.2. P�íprava na audit Star Power Factory 

 Tak jako každoro�n� �eká i trutnovský závod spole�nosti Siemens t�ídenní audit 

Star Power Factory.  V letošním roce je termín auditu stanoven na m�síc �ervenec. Ke 

každému z padesáti element� byla p�i�azena osoba zodpov�dná za pln�ní požadavk�

auditu a za p�ípravu podklad� pro získání titulu Star Power Factory. 

 Ve spole�nosti Siemens NST zastávám funkci referenta systému neustálého 

zlepšování. Jsem zodpov�dná za oblast programu 3i (tj. zlepšovací návrhy)                    

a implementaci programu CIP-World. Každá z t�chto oblastí je zárove� jedním 

elementem v auditu SPF – element 48 Continuous Improvement Program a element     

49 Idea Management (program 3i). 
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 Program 3i funguje v našem závod� od roku 1993 a požadavky na element       

49 jsou pln�ny od samého po�átku. Naproti tomu program CIP-World teprve zavádíme 

a je nezbytné se soust�edit práv� na požadavky elementu 48.   

  

4.2.1. Požadavky na element 48 – Continuous Improvement Program 

 Element 48 obsahuje deset otázek, které jsou pokládány auditory a které je nutné 

zodpov�d�t. Pro audit je pot�eba si p�ipravit nejen slovní odpov�	, ale i podklady jako 

d�kaz.  

Obrázek �. 27 – požadavky SPF, element 48 
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Otázka �. 06.05.01 – Alespo� 50% zam�stnanc� (v�etn� pomocných pracovník�) je 

organizováno ve skupin� neustálého zlepšování. Existuje jmenný seznam všech �len�

CIP tým�.  

Otázka �. 06.05.02 - Alespo� 80% zam�stnanc� (v�etn� pomocných pracovník�) je 

organizováno ve skupin� neustálého zlepšování. Existuje jmenný seznam všech �len�

CIP tým�.  

Ve spole�nosti Siemens NST jsou již v klí�i �.1 BASIC organizováni všichni 

zam�stnanci spole�nosti (tj.100%). Každý tým má svoji jmenovací listinu podepsanou 

�editelem spole�nosti, kde je uvedeno �íslo týmu, oblast, jméno moderátora, klí�ových 

�len� a definování ostatních �len� týmu.  
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Otázka �. 06.05.03 – Je jmenována odpov�dná osoba za �ízení programu CIP-World 

Ve spole�nosti je pracovní pozice Referent systému zlepšování na odd�lení kvality. 

Tato osoba je zodpov�dná za koordinaci programu CIP-World a za oblast programu 3i. 

Obrázek �. 28 – organiza�ní struktura odd�lení kvality 
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Otázka �. 06.05.04 – Všechny CIP týmy se scházejí minimáln� jedenkrát za m�síc. Ze 

sch�zek se vyhotovují zápisy. Dokumentace o sch�zkách a �innostech tým� je 

vizualizovaná na nást�nkách. 

CIP týmy se scházejí jedenkrát m�sí�n�. Z každé sch�zky vyhotoví zápis (viz p�íloha 

�.1), který uloží ve své složce na intranetu spole�nosti a vyrozumí referenta systému 

zlepšování, který tuto skute�nosti doplní do tabulky sledování �etnosti sch�zek. Každý 

CIP tým má na svém pracovišti nást�nku, kde pravideln� aktualizuje dokumenty ze 

sch�zek. Dále referent systému zlepšování vizualizuje �innost tým� na centrálních 

informa�ních nást�nkách na chodbách spole�nosti a na LCD monitorech ve vstupní 

hale. 

Obrázek �. 29 – frekvence sch�zek CIP tým�

  
Obrázek �. 30 - vizualizace �innosti CIP tým� na nást�nkách 
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Otázka �. 06.05.05 – Vedení spole�nosti definuje oblasti a cíle, které jsou 

odsouhlasovány s CIP týmy. 

Vedení spole�nosti definuje cíle pro každý obchodní rok. Tyto cíle jsou prezentovány 

CIP tým�m, jsou na intranetu spole�nosti a na centrálních informa�ních tabulích 

programu CIP-World.  

Obrázek �. 31 – CIP-World cíle pro obchodní rok 2008/2009 
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Otázka �. 06.05.06 – Identifikovaná opat�ení, jejich implementace a výsledky jsou 

ve�ejn� publikovány. 

Každý audit nebo sch�zka týmu jsou zapracovány do zápis� a tyto zápisy jsou vyv�šeny 

na nást�nkách každého týmu a na centrálních informa�ních tabulích na chodbách 

spole�nosti. Veškerá dokumentace CIP tým� je dostupná na intranetu spole�nosti. 

Referent systému zlepšování pravideln� aktualizuje databázi na sledování odchylek 

z auditu CIP tým�.   
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Otázka 06.05.07 – výsledky CIP tým� jsou pravideln� prezentovány vedení spole�nosti 

a jsou vizualizovaný na nást�nkách.  

Ve spole�nosti je jmenován Vedoucí tým CIP. Je složen z �editele závodu, vedoucího 

výroby, vedoucího odd�lení technologie, logistiky, IT, kvality a referenta systému 

zlepšování. Vedoucí tým se schází pravideln� jedenkrát za m�síc a na svých poradách 

projednává �innost jednotlivých tým�, nápravná opat�ení a provádí kontrolní audity.   

Aktuální výsledky CIP tým� jsou také prezentovány na pravidelných poradách vedení. 

Obrázek �. 32 – zápis vedoucího týmu CIP 
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Otázka 06.05.08 – Každý CIP tým má svého moderátora, který má základní školní na 

metody �ešení problém�. 

Každý tým má svého jmenovaného moderátora. Každý z moderátor� prod�lal dv�

školení. První obsahovalo základní charakteristiky programu CIP-World, zp�soby 

vedení sch�zek týmu, požadavky na �innost týmu, seznámení s povinno dokumentací 

týmu,… Druhé školení bylo zam��eno na Sedm nástroj� kvality. 

  

Otázka 06.05.09 – CIP týmy používají metodu systematického �ešení problém�              

– nap�íklad Six Sigma nebo CIP-World. 

Spole�nost Siemens NST používá systematickou metodu na �ešení problému v podob�

programu CIP-Worl. 

Obrázek �. 33 – stránky programu CIP-World na intranetu spole�nosti Siemens NST 
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4.2.2. Celková p�ipravenost spole�nosti na audit SPF 

 Celková p�ipravenost spole�nosti Siemens NST na audit Star Power Factory 

roste každým týdnem. Zainteresovaní pracovníci se scházejí každé dva týdny na 

poradách v rámci odd�lení a jedenkrát m�sí�n� na poradách i s vedením závodu. Mimo 

to minulý m�síc prob�hl „Cvi�ný audit“. Tam se prov��ovala nejen p�ipravenost na 

jednotlivé elementy, ale také schopnost zodpov�dných pracovník� pružn� reagovat na 

dopl�ující otázky auditor�.  

 Úsp�ch v tomto auditu má pro spole�nost Siemens NST velký význam. Proto se 

jeho p�íprav� v�novalo více �asu a energie než všem ostatním. 
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5. ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

Je obtížné zhodnotit tento m�j návrh, protože s implementací programu        

CIP-World jsme teprve na za�átku. Je velmi obtížné zavád�t n�co, co bylo navrženo jen 

na teoretické úrovni a se samotnou implementací zatím nejsou žádné konkrétní 

zkušenosti. Program CIP-World zavádíme spolu se spole�ností Siemens v Mexiku jako 

první na sv�t�.   

V tuto chvíli bych mezi konkrétními p�ínosy jmenovala p�edevším: 

• Odstran�ní mnoha odchylek z audit� jednotlivých tým� – ta p�ispívají jak ke 

zkvalitn�ní pracovního prost�edí v kancelá�ích spole�nosti, tak ke zlepšení         

a zrychlení výroby.   

• Proškolení moderáto�i se uplat�ují nejen p�i vedení CIP tým�, ale i jako vedoucí 

jednotlivých KVP tým� do kterých jsou jmenováni. Díky tomu KVP týmy 

dodržují pravidla pro vedení sch�zek, zhotovování dokumentace. Celková práce 

KVP tým� se zna�n� zrychlila díky metodám, které si moderáto�i na školení 

osvojili. 

• Díky pravidelným sch�zkám referenta systému zlepšování s vedením je 

management spole�nosti pravideln� informován nejen o p�íprav� na blížící se 

audit Star Power Factory, ale i o �innostech jednotlivých tým�, o frekvenci 

jejich sch�zek a o odstra�ování zjišt�ných odchylek. 

Mezi výhody zavedení práv� programu CIP-World bych zmínila minimální 

náklady na implementaci. To znamená: nulové náklady na po�ízení speciálních 

softwar�, nulové náklady na certifikaci, minimální náklady na školení zodpov�dného 

pracovníka, minimální náklady na školení zainteresovaných zam�stnanc�, atd. Rovn�ž 

stojí za zmínku oblast úspor, kterých díky zavedení tohoto programu spole�nost za�íná 

již nyní dosahovat. Jedná se nap�íklad o: odstra�ování ztrátového �asu, zrychlování 

jednotlivých pracovních krok�, zvyšování produktivity práce a zlepšení systému 

prevence pracovních úraz�. 
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6. ZÁV�R 

Tato diplomová práce je zam��ena na implementaci CIP – World programu 

neustálého zlepšování a na spln�ní požadavk� auditu Star Power Factory ve spole�nosti 

Siemens Nízkonap��ová spínací technika Trutnov, s.r.o 

V teoretické �ásti jsem popsala vznik spole�nosti Siemens, její za�azení jak ve 

sv�t�, tak v �eské republice až po založení spole�nosti Siemens Nízkonap��ová spínací 

technika Trutnov, s.r.o. Dále význam požadavku na neustálé zlepšování podle norem 

�SN ISO 9001:2000 a p�edstavila jsem vybrané metodiky kontinuálního zlepšování.  

 Analytická �ást byla zam��ena na analýzu sou�asného stavu v oblasti neustálého 

zlepšování ve spole�nosti, na vysv�tlení významu auditu Star Power Faktory a na 

základní charaktristiku programu CIP – World. 

 V �ásti vlastního �ešení jsem popsala samotnou implementaci programu       

CIP–World a p�ípravu spole�nosti na audit Star Power Factory, konkrétn� na spln�ní 

požadavk� elementu 48 – Continuous Improvement Program.   

 První �ást programu CIP-World zavádím ve spole�nosti Siemens NST od 

podzimu lo�ského roku. V tuto chvíli máme pln� zaveden klí� �íslo 1 Basic. Týmy se 

scházejí na pravidelných poradách a výsledky jejich �innosti jsou prezentovány vedení 

spole�nosti.  

 Druhou �ástí implementace programu CIP-World bude paralelní zavedení klí��

2, 3, 4 a 5 do konce tohoto kalendá�ního roku.  

 V��ím, že jsem podklady pro spln�ní požadavku auditu Star Power Factory 

elementu 48 p�ipravila správn� a že p�isp�ji spole�nosti Siemens NST k její 

p�ipravenosti na blížící se termín tohoto auditu.   



- 65 - 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�

1) �SN EN ISO 9000, Systém managementu kvality – Základní principy a slovník, 

Praha, �NI, 2006, 64 s. 

2) �SN EN ISO 9001, Systém managementu jakosti – Požadavky, Praha, �NI, 

2002, 52 s. 

3) MASAKI, I. Gemba Kaizen. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 80-251-0850-3 

4) MASAKI, I. Kaizen. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1621-0 

5) NEDBÁL, J.: Moderní systém �ízení jakosti, quality management. Praha: 

Management Press, 2002, ISBN 80-726-1071-6 

6) PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer press, 

2001, ISBN 80-722-6543-1 

7) TÖPFER, A. a kolektiv. Six Sigma. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-

251-1766-8 

8) Interní materiály spole�nosti Siemens NST, s.r.o. 



- 66 - 

WEBOVÉ STRÁNKY 

www.iso.cz

www.e-api.cz

www.eiso.cz

www.kaizen.com

www.siemens.cz

www.siemens.com

www.volko.cz

www.wikipedia.com



- 67 - 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�

  

SNST   Siemens Nízkonap��ová spínací technika s.r.o. 

CIP   Continuous Improvement Program 

SPF   Star Power Factory 

KVP   Kontinuierlicher Verbesserungs Prozess



- 68 - 

SEZNAM OBRÁZK�

Obrázek �. 1 - Rozvojová a r�stová spirála 

Obrázek �. 2 – Werner von Siemens 

Obrázek �. 3 - Siemens & Halske 

Obrázek �. 4. – závody spole�nosti Siemens v �R 

Obrázek �. 5 – budovy SNST v Trutnov�

Obrázek �. 6 – typy výrobk� vyráb�ných v SNST Trutnov 

Obrázek �. 7 – v�ková struktura spole�nosti SIEMENS NST Trutnov 

Obrázek �. 8 – vývoj kontinuálního zlepšování 

Obrázek �. 9 – základní pilí�e štíhlé výroby 

Obrázek �. 10 – vzor loga používaného v programu 3i 

Obrázek �. 11 – vzor plakát� sout�že programu 3i 

Obrázek �. 12 – vizualizace programu 5S 

Obrázek �. 13 – logo programu Star Power Factory 

Obrázek �. 14 – Zero Toleranc for Defects 

Obrázek �. 15 – 50 element� auditu Star Power Factory 

Obrázek �. 16 - diagram programu 20 Keys® 

Obrázek �. 17 – vývoj programu CIP-World 

Obrázek �. 18 – P�t klí�� programu CIP-World 

Obrázek �. 19 – organiza�ní struktura programu CIP-World  

Obrázek �. 20 – sjednocení s metodou CIP-World klí� �.1 BASIC 

Obrázek �. 21 – využití tým� 5S a jejich rozší�ení v rámci CIP-World 

Obrázek �. 22 - vzor dokumentace CIP-World tým�

Obrázek �. 23 - intranetové stránky programu CIP-World 

Obrázek �. 24 – p�ehled odchylek z kontrol CIP tým�

Obrázek �. 25 – p�ehled pln�ní úkol� CIP tým�

Obrázek �. 26 - sledování �etnosti kontrol CIP tým�

Obrázek �. 27 – požadavky SPF, element 48 

Obrázek �. 28 – organiza�ní struktura odd�lení kvality 

Obrázek �. 29 – frekvence sch�zek CIP tým�

Obrázek �. 30 - vizualizace �innosti CIP tým� na nást�nkách 



- 69 - 

Obrázek �. 31 – CIP-World cíle pro obchodní rok 2008/2009 

Obrázek �. 32 – zápis vedoucího týmu CIP 

Obrázek �. 33 – stránky programu CIP-World na intranetu spole�nosti Siemens NST 



- 70 - 

SEZNAM P�ÍLOH 

P�íloha �. 1 – návrh formulá�� pro CIP-World klí� �.1  

P�íloha �. 2 – stav pln�ní požadavk� elementu 48 – Continuous Improvement Program 


