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Abstrakt 

Práce je zaměřena na zvyšování výkonnosti v malém podniku. Zahrnuje analýzu současného stavu 

a navrhuje odstranění nedostatků výrobního procesu. Práce vychází ze tří teorií, které kombinuje. Jsou 

jimi Lean Management, Six Sigma a Teorie omezení.Součástí práce je i finanční odhad pří zvyšování 

výkonnosti celého podniku. 
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Abstract 

This thesis is focused to performance improvement in the small company. Next pages contain analysis 

of current state and manufacturing wasting elimination as well. This thesis joins three theories which 

are combinated each to others. It means Lean Management, Six Sigma and Theory of constrains. Part 

of this document includes the estimate of financial costs to improve performance through the whole 

manufacturing company. 

 

Keywords 

Performance, Lean Management, Six Sigma, Theory of constraint, Productivity. 

 

 

 

Citace 

ŘÍHA, L. Cesty navýšení výkonnosti výrobního podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta podnikatelská, 2013. 80 s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Marie Jurová, CSc.. 

 



3 

 

Cesty navýšení výkonnosti výrobního podniku 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou  práci vypracoval samostatně pod vedením prof. Ing. Marie 

Jurové, CSc. 

Další informace mi poskytli Zdeněk Říha a Ing. Paval Machala 

Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. 

 

 

…………………… 
Lukáš Říha 

15. května 2013 
 

 

 

 

 

Poděkování 

Touto cestou bych rád poděkoval prof. Ing. Marii Jurové, CSc. za vedení diplomové práce a otevření 

dalších studijních cest v návaznosti na téma této diplomové práce .  

Další poděkování patrí Ing. Pavlu Machalovi, který mi průběžně  poskytoval praktické informace a 

manažerský pohled nad osnovami této práce. 

Nemohu zapomenout ani na společnost Honeywell, která mě nesmírně obohatila, a stále obohacuje, o 

zkušenosti v mnoha oblastech. Mnohé myšlenky a nápady v této práci pochází právě z této 

společnosti a jejího know-how. 

Největší poděkování ale patří mému otci Zdeňku Říhovi za vybudování firmy od nuly a udržení této 

firmy v nelehkých časech a celé rodině za finanční a osobní podporu po celou dobu mého studia.  

 

 

© Lukáš Říha, 2013 

Tato práce vznikla jako školní dílo na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě podnikatelské. Práce 

je chráněna autorským zákonem a její užití bez udělení oprávnění autorem je nezákonné, s výjimkou 

zákonem definovaných případů. 



1 

 

Obsah 

ÚVOD .......................................................................................................................................... 4 

Cíle práce ................................................................................................................................... 5 

1 Metodologická část ........................................................................................................... 6 

1.1 Malé podniky .............................................................................................................. 6 

1.1.1 Charakteristika malých podniků .......................................................................... 6 

1.1.2 Výhody a nevýhody malých podniků .................................................................. 7 

1.1.3 Postavení malých podniků na území EU a ČR ..................................................... 7 

1.1.4 Personální specifika malých a velkých podniků .................................................. 9 

1.2 Dřevozpracující průmysl ........................................................................................... 10 

1.2.1 Nedávná historie odvětví dřevozpracujícího a papírenského průmyslu ........... 10 

1.2.2 Budoucnost odvětví .......................................................................................... 11 

1.3 Lean Six Sigma .......................................................................................................... 13 

1.3.1 Historie Lean Managementu ............................................................................ 13 

1.3.2 Historie Six Sigma .............................................................................................. 14 

1.4 Čtyři základní pravidla Lean Six Sigma ...................................................................... 15 

1.4.1 Pravidlo č. 1 - potěšit zákazníka rychlostí a kvalitou ......................................... 15 

1.4.2 Pravidlo č. 2 - zlepšovat procesy ....................................................................... 16 

1.4.3 Pravidlo č.3 - pracovat společně pro dosažení maximálního zisku ................... 17 

1.4.4 Pravidlo č. 4 - rozhodovat se na základě faktů a dat ......................................... 18 

1.5 Teorie omezení ......................................................................................................... 18 

1.5.1 Historie teorie omezení ..................................................................................... 19 

1.5.2 Princip pěti kroků .............................................................................................. 20 

2 Analýza vybrané společnosti ........................................................................................... 22 

2.1 Představení analyzované společnosti ....................................................................... 22 

2.1.1 Výpis z obchodího restříku ................................................................................ 22 

2.1.2 Historie firmy .................................................................................................... 22 

2.1.3 Výrobní prostory ............................................................................................... 23 

2.1.4 Organizační struktura ........................................................................................ 24 



2 

 

2.1.5 Výrobkové portfolio .......................................................................................... 24 

2.1.6 Výrobní proces výroby spárovky ....................................................................... 26 

2.2 Analýza klíčových oblastí tvořící výkon .................................................................... 30 

2.2.1 Měření výkonu ve vybraném podniku .............................................................. 31 

2.2.2 Analýza pracovních podmínek a pracovní doby ................................................ 32 

2.2.3 Analýza personální zdrojů ................................................................................. 33 

2.2.4 Analýza pracovní morálky zaměstnanců ........................................................... 35 

2.2.5 Analýza pohybu materiálu ................................................................................ 36 

2.2.6 Analýza vytíženosti strojů ................................................................................. 37 

2.2.7 Analýza rozmístění strojů .................................................................................. 42 

2.2.8 Analýza procesu přijeti objednávky .................................................................. 43 

2.2.9 Analýza procesu řízení ve výrobě ...................................................................... 45 

2.2.10 Analýza nákladů firmy ....................................................................................... 47 

2.3 Shrnutí analýzy společnosti ...................................................................................... 50 

3 Návrhy opatření vedoucí k zvýšení výkonnosti ............................................................... 51 

3.1 Komunikace .............................................................................................................. 51 

3.1.1 Gemba Walk ...................................................................................................... 52 

3.1.2 Kaizen ................................................................................................................ 54 

3.1.3 RPS .................................................................................................................... 56 

3.2 Odstranění úzkého místa .......................................................................................... 58 

3.3 Eliminace plýtvání .................................................................................................... 60 

3.3.1 Optimalizace lidských zdrojů ............................................................................. 60 

3.3.2 Optimalizace nákladů na materiál .................................................................... 62 

3.4 Vizualizace pohybu materiálu .................................................................................. 63 

3.5 Definování standardů a metrik ................................................................................. 65 

3.5.1 Standardizace výrobních prostor ...................................................................... 65 

3.5.2 5S ....................................................................................................................... 67 

3.6 Shrnutí navrhovaných změn ..................................................................................... 71 

3.7 Postup implementace do výroby.............................................................................. 71 

3.8 Kontrola zavedených nástrojů .................................................................................. 73 



3 

 

3.9 Doporučené výkonnostní cíle pro implementaci ..................................................... 74 

Závěr ........................................................................................................................................ 75 

Použitá literatiura .................................................................................................................... 76 

Seznam obrázků ...................................................................................................................... 77 

Seznam Tabulek ....................................................................................................................... 77 

Seznam Grafů .......................................................................................................................... 78 

 

 

 

 



4 

 

ÚVOD 

„Zcela racionální můžete být ve vztahu ke stroji. Ale když pracujete s lidmi, vaše 

logika si musí vzít za rádce porozumění. “   

Akio Morita 

 

Dnešní doba je typická pro zvyšování výkonu snad ve všech oblastech podnikání a života 

vůbec. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, tak na každém kroku se s ní setkáváme. Příkladem 

může být zlepšování zateplovacích materiálů, snižování spotřeby u automobilů, zvyšování 

trvanlivosti potravin nebo lidských výkonů, a to obecně. To vše a mnohem více můžeme 

nazvat zvyšováním výkonu nebo zvyšováním efektivity. 

 

Důvodů pro zvyšování efektivity je více. Hlavním důvodem ale vždy bylo, je a bude finanční 

stránka. Díky efektivním materiálům a strojům lze ušetřit značnou část výrobních nákladů. 

Díky efektivním produktům lze ušetřit velký podíl peněz v domácnostech. A Díky efektivní 

propagaci lze draze prodat to, co efektivní v podstatě není. Zjednodušeně můžeme říci, že 

efektivita vydělává. A ne jinak je to i v efektivitě práce a výrobního procesu. Pokud efektivně 

řídíme více lidí, snižujeme náklady na mzdy, materiál i čas. Ušetřené náklady jsou pak peníze, 

které lze použít v jiných oblastech podnikání. Dnes je to nezbytnost, bez které nelze ne trhu 

dlouhodobě existovat.  

 

Náplní následujících stránek je zvyšování efektivity, nebo chcete-li výkonnosti, práce ve 

společnosti Dřevoservis Říha s.r.o. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole, 

teoretické,  je obecné seznámení s trhem, malými podniky a hlavními teoriemi pro zvyšování 

výkonnosti. Teoretická část slouží jako souhrn informací, důležitých poznatků a nástrojů pro 

kapitolu analýzy a navrhovaných řešení. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu vybrané 

společnosti. Návrhy na změny včetně finančních odhadů a nákladů pro implementaci změn  

jsou pak popsány v poslední části.  
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Cíle práce 

Primárním cílem této práce je poskytnou firmě Dřevoservis Říha s.r.o. moderní metody 

k navýšení její výkonnosti. Účelem nebude samotné zavádění metod, nýbrž doporučení a to 

včetně návrhů na implementaci. Sekundární cíle jsou odvozené z cíle primárního. Za 

sekundární cíle budeme považovat navýšení finanční výkonnosti, snížení nákladů a 

zefektivnění procesů ve firmě. 

 Všechny analýzy a případné změny jsou konzultovány s vedením společnosti. Jedním 

z důležitých aspektů úspěšné práce bude přinést firmě reálné možnosti ověřené z praxe. 

Proto budou základní pilíře této práce postaveny na konzultacích s odborníky, jejichž jména 

budou uvedena v poděkování a v závěru práce. 
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1 Metodologická část 

1.1 Malé podniky 

Malé a střední podniky tvoří až 99 %  všech evropských firem. Tvoří tak páteř ekonomiky s 

podílem zhruba 70 % na tvorbě pracovních míst a HDP Evropské unie. V Evropě je v malých 

podnicích zaměstnáno kolem 100 miliónů lidí.  

1.1.1 Charakteristika malých podniků 

V různých publikacích se lze setkat s mnohými definicemi velikosti podniků. V roce 1996 

stanovila Evropská komise čtyři základní kritéria pro jejich posuzování: 

 

• počet zaměstnanců, 

• obrat nebo celková hodnota aktiv, 

• nezávislost. 1 

 

Malý podnik je definován jako podnik, který má méně než 50 zaměstnanců a má buď roční 

obrat nepřesahující 10 milionů EUR, nebo roční rozvaha nepřesahuje 10 milionů EUR a 

splňuje kritérium nezávislosti tak, že 25 % nebo více základního kapitálu nebo hlasovacích 

práv nevlastní podnik nebo několik podniků, které nejsou MSP (s výjimkou veřejných 

investičních společností, společností rizikového kapitálu nebo investorů). 2 

V odborné literatuře se často využívá zkratka SME (Small and Medium Enterprise) nebo 

SMB (Small and Medium Business). 

 

                                                      
 
1 EU. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008. In Úřední věstník Evropské unie. 2008,  s. 3-47. 
2 UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ [online]. 2011 [cit. 2011-09-05]. Definice malých podniků. Dostupné z WWW: 

<http://www.sme-union.cz/?page_id=163>. 
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1.1.2 Výhody a nevýhody malých podniků 

Malé a střední podniky (MSP) jsou významným sektorem tržní ekonomiky. Trvalá pozornost 

věnovaná tomuto sektoru má své racionální důvody. Ty spočívají ve specifických 

přednostech MSP, ale i v jejich nevýhodách, zranitelnosti. 

 

Předností je: 

 

• relativní pružnost, rychlost odezvy (vč. vzniku a zániku firmy) na změny podmínek; 

• relativně vysoká schopnost absorbce pracovní síly díky pružnosti; 

• schopnost vyplnit mezeru ve struktuře obchodních vztahů mezi velkými podniky 

(role subdodavatele). 

 

Nevýhody jsou naopak dány: 

 

• obtížnějším a nákladnějším přístupem ke kapitálu, informacím a znalostem; 

• menší schopností eliminovat důsledky výkyvů vnějších vlivů v počátečním stadiu 

svého vývoje; 

• menšími zábranami při uvolňování nadbytečné pracovní síly. 

 

Proto také vlády volí různé formy veřejné podpory MSP vč. finanční. Pokud jsou pravidla 

této podpory nastavena správně, nejde o zvýhodňování těchto podnikatelských subjektů 

na úkor jiných (a tedy porušení pravidel trhu), ale právě o zmírňování uvedených nevýhod. 3 

1.1.3 Postavení malých podniků na území EU a ČR 

Mezi velkými podniky vznikají obrovské díry na trhu. Tyto díry vyplňují malé a středně velké 

tržní subjekty. Pokud by existoval pouze jeden hráč, znamenalo by to existenci monopolu.  

                                                      
 

3 Český statistický úřad [online]. 2007 [cit. 2011-09-11]. Krátká tématická analýza Malé a střední 

podniky. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta090307.doc>. 
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To by představovalo nevýhodu pro zákazníka. Zejména v oblasti variací nabízených produktů 

a služeb. Menší podniky zajišťují konkurenci a monopolní tendence omezují. Jsou tak 

alternativou k velkým podnikům a mohou trh rozšiřovat o novou nabídku. 

Nezpochybnitelnou roli hrají malé a středně velké podniky v oblasti inovátorství.  Jsou 

nuceny neustále něco zlepšovat a inovovat, aby mohly konkurovat velkým podnikům,  najít 

své uplatnění na trhu či dlouhodobě přežít. Doba a svět se neustále mění a lidé budou  

vyžadovat stále lepší a lepší výrobky a služby. 4 

 

Podíl malých a středních podniků  MSP  v Evropské unii  zahrnuje přes  99 % evropských 

podniků a poskytuje přes 67 % pracovních míst.  V českém i evropském hospodářství vytváří 

přes procentní polovinu přidané hodnoty v nefinančních odvětvích. Malé a střední podniky  

také  představují více než 95 % podniků ve většině zemí OECD a  představují zde více 

než polovinu zaměstnaných v soukromém sektoru. Základy evropské ekonomiky tvoří dle 

statistických údajů MSP, přesněji mikropodniky, jak dokládá Tabulka 1 na str. Tabulka 18. 5 

 

Tabulka 1: počet podniků (v tis.), EU27, 2010 

 
mikro 

podniky 
malé 

podniky 
střední 
podniky 

MSP 
podniky 

Velké 
podniky 

Celkem 
podniky 

Počet 
podniků 

19 058 1 424 226 20 709 43 20 752 

% 91,8 6,9 1,1 99,8 0,2 100,0 
Počet 

zaměstnaných 
39 630 27 652 22 665 89 947 43 414 133 362 

% 29,7 20,7 17,0 67,4 32,6 100,0 

Zdroj: Eurostat, 2010 

                                                      
 

4  Kolektiv autorů: Podnikání v malé a střední firmě, Praha, VŠE, 1999, ISBN 80-7079-707-X 

5 KOTLÁROVÁ, Radomíra. UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR [online]. 2011 [cit. 2011-09-11]. 

Statistické údaje MSP. Dostupné z WWW: <http://www.sme-union.cz/wp-

content/uploads/2011/08/Statistick%C3%A9-%C3%BAdaje-MSP-ke-sta%C5%BEen%C3%AD-za-

textem.pdf>. 
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Podle údajů ČSÚ také v České republice tvoří malé a střední podniky 99,8 % všech 

ekonomicky aktivních subjektů, jak ukazuje Tabulka 2 níže. ČSÚ také přesněji selektuje  

skupinu na specifičtější podskupiny. Důležitý je v těchto statistikách významný počet 

podniků s nula zaměstnanci a podniků s 1 - 5 zaměstnanci. 

 

Tabulka 2: Počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců v ČR 

Období Celkem 
Počet zaměstnanců 

0 1-5 6-19 20-249 250 a více 

2011 2 605 2 309 204 59 31 2 

% 100 88,6 7,8 2,3 1,2 0,1 

Zdroj: ČSÚ, 2011 

 

1.1.4 Personální specifika malých a velkých podniků 

Ve velkých podnicích jsou zastoupeny jednotlivé funkce firmy, jakými je plánování, 

organizování, vedení a kontrolování, a to několika lidmi nebo celými odděleními. V malých 

podnicích je potřeba zastávat tyto funkce rovněž. Rozdíl však nastává v personální 

obsazenosti. Ve velkých podnicích se jednotlivé oddělení separují do uzavřených bloků, které 

mají jasně definované komunikační rozhraní s jinými odděleními. Zatímco v malých firmách 

leží zodpovědnost za vykonávání více funkcí na jednom zaměstnanci. Plynou z toho určité 

výhody ale i nevýhody. U velkých firem je největší nevýhodou komunikační bariéra mezi 

jednotlivými odděleními. V krizových případech se pak svolávají porady, při kterých se na 

řešení problémů podílí několik lidí. Ve výsledku to zdržuje operativní rychlost řešení 

problému a vznikají jakési ztráty. Připočteli se k tomu byrokracii, tak se octneme ve světě, 

který na první pohled nemá logiku. U menších podniků vznikají oné problémy také, ovšem 

v daleko menších rozměrech.  

 

Značným nedostatkem menších firem pak může být neodbornost, nízká specializovanost 
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nebo neprofesionalita na jednotlivých pozicích. Pokud jediný zaměstnanec řeší souběžně 

problémy z různých oblastí podnikání, může tak oslabovat fungování firmy jako celku. S tím 

přichází větší míra zátěže a svou roli sehrává i ničitel všeho - stres. V krajních případech to 

může znamenat i zánik firmy. 

 

Významným rozdílem malých firem je i psychosociální klima a firemní kultura. V porovnání 

s velkými podniky, kde je zaměstnanec pohou „figurkou“ na mraveništi, je charakteristická 

větší otevřenost, průhlednost vztahů, povědomí zaměstnanců o dění ve firmě a vůbec 

rodinná atmosféra. Zaměstnanci jsou s firmou daleko více svázáni.  

 

1.2 Dřevozpracující průmysl 

Zdůrazňovat význam dřevozpracujícího průmyslu je asi zbytečné. Přesto za zmínku stojí 

několik stručných hodnocení. Především se jedná o  hybnou sílu globální ekonomiky. 

V mnoha členských státech Evropské unie, kde poskytuje práci více než 3 milionům lidí, 

představuje dřevozpracující průmysl důležitého zaměstnavatele. V Rakousku, Finsku, 

Portugalsku a Švédsku se dokonce řadí mezi tři nejlepší průmyslová odvětví. Společně 

se všemi tradičními průmyslovými odvětvími hraje důležitou roli v dosažení lisabonského cíle 

Evropské unie: stát se celosvětově konkurenčním regionem. 6 

 

1.2.1 Nedávná historie odvětví dřevozpracujícího a papírenského 

průmyslu 

Podíl dřevozpracujícího a papírenského průmyslu na celkové zaměstnanosti v letech 

2001-2007 stagnoval a z původních 1,8 % vzrostl pouze mírně na 1,9 %. Počet pracovních 

míst vzrostl o více jak 9 000, přičemž hlavní zásluhu na tomto zvýšení měla truhlářská a 

                                                      
 
6 DDL: Dřevozpracující družstvo Lukavec [online]. 12.11.2011 [cit. 2012-02-26]. Dostupné z: 

http://www.ddl.cz/drevo/drevozpracujici-prumysl-fakta-a-cisla.html 
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tesařská výroba, která těžila zejména z rychle rostoucí poptávky ve stavebnictví. Druhým 

impulsem pro růst zaměstnanosti byla výroba výrobků z papíru a lepenky, zejména obalů. 

Růst tohoto oboru byl ovlivněn dynamickou poptávkou po obalech, a to jak průmyslu, 

tak službách v obchodu a logistice.    

 

Produktivita práce v odvětví dřevozpracujícího a papírenského průmyslu se nachází asi 

na třetinové úrovni produktivity v EU-25.  V období let 2004 až 2006 vzrostla produktivita 

práce v ČR o téměř 19 %, čímž se přibližuje růstu produktivity v zemích EU. Zejména 

dřevozpracující průmysl je charakteristický starším technologickým vybavením a jeho 

nedostatečnou obměnou. Souvisí to zejména s velikostní strukturou podniků - převažují 

malé a mikropodniky, trh není koncentrován. Naopak v papírenském průmyslu 

je koncentrace výrazně vyšší a větší podíl zaměstnanosti vytváří zahraniční investoři 

s moderní výrobní technologií. 

 

Vysoký podíl pracovníků se středoškolským vzděláním vykazoval v tomto odvětví další nárůst 

z 83 % na 86 % a vzrostl i podíl pracovníků s terciárním vzděláním z 2 % na 5 %. Podíl 

naposledy jmenovaných je proti vzdělanostní struktuře v EU stále výrazně menší. Opět vše 

souvisí s úrovní investic a velikostní strukturou podniků, a to především ve dřevozpracujícím 

průmyslu - menší firmy mají nižší inovační výkonnost a mnohdy nemají kapacity pro 

rozsáhlejší investice, což snižuje nároky na kvalifikovanou pracovní sílu. 7 

1.2.2 Budoucnost odvětví 

Vývoj dřevozpracujícího průmyslu je do značné míry ovlivňován situací ve stavebnictví, kde 

se výrazný růst v nejbližších letech nečeká. Naopak důsledky hospodářské krize, které 

významně postihnou právě stavebnictví, ohrozí v brzké době i prosperitu dřevozpracujícího 

průmyslu. Pracovní pozice budou v průběhu roku 2012 a 2013 ve výrobě pravděpodobně 

ve větší míře rušeny. 

                                                      
 
7 EUROSTAT: Labour Force Survey, roční průměry. 
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V delším časovém horizontu by však odvětví dřevozpracujícího průmyslu měl zasáhnout 

spíše menší pokles zaměstnanosti. Dřevo jako obnovitelný a ekologický zdroj nezaznamená 

dramatické změny v produkci a poptávce. Odvětví se v současné době vyznačuje malou 

kapitálovou intenzitou a lze tedy předpokladat, že další investiční tok do oboru povede 

ke snížení zaměstnanosti při nezměněné nebo i rostoucí produkci. Poptávka po pracovnících 

mítech tedy bude dlouhodobě mírně klesat. Obnova staršího technologického vybavení 

za nové bude znamenat úsporu pracovních sil, naopak se zvýší požadavky na schopnosti 

pracovníků s novými technologiemi zacházet. Měnit se bude také struktura dřevařských 

výrobků. Očekává se posun od současné převažující orientace na méně náročné a levnější 

produkty, jako je pilařská výroba na technologicky náročnější výrobky, jakými 

jsou dřevostavby, dýhy, dřevotřískové desky a podobně. Jistá změna si vyžádá nárůst 

odbornosti u mnoha profesí a také vyšší nároky na zapojení pracovníků do inovačního 

procesu. 8 

 

Graf 1: Predikce vývoje zaměstnanosti v oboru 

 

 

Zdroj:  http://budoucnostprofesi.cz/budoucnost profesi.html/99-ostatni-vyroba/292-truhlar, 

13.2.2012. 

 

                                                      
 
8 ČSÚ: Výběrové šetření pracovních sil, 2.čtvrtletí. 
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1.3 Lean Six Sigma 

Tento systém řízení je spojením metod Lean Managementu a Six Sigma. Dohromady tak tvoří 

rozsáhlejší a propojenější soubor nástrojů, které směřují podnik k vyšším výkonům a větší 

konkurenceschopnosti, a to na všech úrovních. 

1.3.1 Historie Lean Managementu 

Japonská ekonomika se vzpamatovávala z důsledku druhé světové války. Válkou 

zdecimované Japonsko pouze přihlíželo, jak americká ekonomika roste a udává světový ráz 

ve výrobě. Nadále tomuto rychlému nasazení nechtěla přihlížet skupina liniových manažerů 

automobilové firmy Toyota v čele s Taiichi Ohnem, a tak zaseli pomyslené semínko Lean 

Managementu.  

 

Japonští inženýří byli vysláni do Ameriky, aby studovali zdější výrobní proces a po vzoru 

asijských národů ho zkopírovali do japonského výrobního prostředí. Přitom zpozorovali, 

že průběžná doba amerického výrobního systému trpí značným množstvím přerušení. Již 

od počátku 50. let se tito inženýří úspěšně snažili o eliminaci jakéhokoli přerušení ve výrobě 

tak, aby byl výrobní proces plynulý a co nejrychlejší. Zde je nutno podotknout, že za původ 

Lean managementu je často chybně označováno Japonsko. Pravda je poněkud trochu jiná. 

Jak již bylo zmíněno výše, japonští inženýři byli vysláni do Ameriky pro studium tamního 

průmyslového inženýrství. Byly to hlavně myšlenky z dob Henryho Forda, z kterých vycházeli.  

 

Systém Lean na sebe strhl značnou část pozornosti teprve na přelomu 70. a 80. let, kdy byl 

již znám pod názvem TPS (Toyota Production System). Od té doby byl systém několikrát 

vylepšen a přepracován tak, aby se vyvíjel spolu s novými požadavky na výrobu. Základní cíl 

Lean Managementu zůstal nadále stejný: zefektivnit výrobu tak, aby zákazník dostal 

požadované výrobky v co nejkratším čase, v nejlepší možné kvalitě a za co nejměnší náklady.  
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Základních cílů Lean Managementu se docílí odstraněním veškerého plýtvání ve všech 

částech podniku, jako je: 

 

• nadvýroba, 

• vady, 

• zbytečná doprava, 

• nad míru potřebné zásoby,  

• čekání, 

• zbytečný pohyb, 

• opravování, 

• nevyužitá tvořivost zaměstnanců. 9 

 

Minimalizace plýtvání se zaměřuje právě na eliminaci nepřidané hodnoty a maximalizaci 

hodnoty přidané. 

1.3.2 Historie Six Sigma 

Strategie řízení Six sigma vzniklo na americké půdě, konkrétně ve firmě Motorola. Později 

ji rozpracovala firma Allied Signal a General Electric. Six sigma si klade za cíl identifikovat 

a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech. Hlavní myšlenkou je výkon bez chyb. Tento 

výkon se měří pomocí řeckého písmene σ, které se používá k matematickému měření 

variability. Jako ukazatel slouží počet chyb na milión přiležitostí, anglicky Defect per million 

oportunities (DFMO). Standardem Six Sigma filozofie je 3,4 chyb na milión příležitostí. 10 

 

 

                                                      
 

9 KOŠTURIAK, Ján; FROLÍK, Zbyněk. Štíhlý a inovativní podnik. 1. vyd. Praha : Alfa Publishing, 2006. 

237 s. ISBN 8086851389. 
10 TÖPFER, A. Six Sigma. Koncepce a příklady pro řízení bez chyb. Praha: Computer Press, 2008.  
ISBN 978-80-251-1766-8. 
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Six Sigma v sobě spojuje nástroje aplikované statistiky, jednoduchý postup řízení projektů 

a vybrané prvky týmové práce. Tento přístup použijeme v situacích, kdy nevystačíme 

se „selským rozumem“. To znamená, že k řešení úlohy je možné dospět teprve po analýze 

dat. Dnes se Six Sigma používá především ve službách - v telekomunikacích, bankách, ale i 

ve státní správě, zdravotnictví či armádě. Svoje místo si Six Sigma zachovává i ve výrobě. 11 

1.4  Čtyři základní pravidla Lean Six Sigma 

V každé metodice existují základní pravidla, která musí být splněna k dosažení pozitivního 

výsledku. Pro diplomovou práci bylo jako optimální řešení zvoleno pomocí pravidel Lean Six 

Sigmy.  

 

Lean Six Sigma definuje 4 základní pravidla: 

 

• pravidlo č. 1  - potěšit zákazníka rychlostí a kvalitou; 

• pravidlo č. 2  - zlepšovat procesy; 

• pravidlo č. 3  - pracovat společně pro dosažení maximálního zisku; 

• pravidlo č. 4  - rozhodovat se na základě faktů a dat. 12 

 

1.4.1 Pravidlo č. 1 - potěšit zákazníka rychlostí a kvalitou 

Dnešní přístup hovoří o tom, že pouze zákazník může určit, co je kvalita. Je to naprosto 

logické. Zákazníci jsou totiž těmi, kteří se rozhodují, zda vydají peníze za služby a výrobky 

dané společnosti. Porovnávají nabídky mezi firmami na trhu a rozhodují se, která z nich 

nejlépe vyhovuje jejich potřebám. 

                                                      
 
11 MILLER, Ivan. Lean, Six Sigma, TOC - kterou metodu vybrat?. [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné    

z:http://www.managementnews.cz/manazer/rizeni-firmy-a-organizace-id-147972/lean-six-sigma-toc-

kterou-metodu-vybrat-id-1442714 

12 GEORGE, Michael L. Co je Lean Six Sigma?. 1. vyd. Brno: SC, c2005, 94 s. ISBN 80-239-5172-6. 
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Nejsou to však jen externí zákazníci, na jejichž názoru záleží. Existují rovněž interní zákazníci. 

Jsou to lidé, jež se nacházejí uvnitř firmy, kterým je předáván výsledek firemní práce, části 

vnitřního procesu.  

 

Jelikož Lean Six Sigma začíná u zákazníků, je cíl jasný: odstranit vše, co nesplňuje jejich 

požadavky. Může to být doba dodání, odchylka od požadovaného výrobku či služby, správně 

vypsaná faktura apod. 

 

Existuje zde i souvislost mezi kvalitou, rychlostí a nízkou cenou: 

 

• proces, který produkuje hodně chyb, nemůže být rychlý. Vysoká kvalita umožňuje 

dosahovat vysokou rychlost; 

• proces, který funguje pomalu, je náchylný k chybám; 

• nízká kvalita a nízká rychlost je to, co činí procesy, a tím i služby a výrobky, 

nákladnými. 12 

 

Jediným způsobem pomocí kterého je umožněno nabízet nejnižší cenu a přitom mít zisk, 

je zvýšení kvality a rychlosti. 

 

1.4.2 Pravidlo č. 2 - zlepšovat procesy 

Jakmile jsou známy požadavky zákazníka, je potřebné zjistit, jak nejlépe dosáhnout toho, 

co skutečně zákazník vyžaduje. Podle Lean Six Sigma je většina problémů způsobena chybou 

procesu, nikoliv lidským selháním. Pravidlo W. Edwardse Deminga 85 / 15 dokonce říká, 

že až 85 % chyb je způsobeno právě špatnými procesy a pouze 15 % omylů způsobují lidé. 13 

                                                      
 

13 W. Edwards Deming dělal dlouholetý průzkum zaměřující se na původ problémů a dle jeho statistik 

byl tento poměr nakonec ještě větší – konkrétně 96/4. Publikace se však v názvu pravidla různí, 

některé uvádějí, že ho přejmenoval. Pro větší známost pravidla 85/15 jsem tento název ponechal. 
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Ke zlepšení procesu je nutné dokonale popsat proces původní. Jeho pečlivé dokumentování 

a zkoumání toku práce mezi lidmi a pracovišti pomůže odhalit chyby při analýze procesu. 

Cílem je nastavit nový proces tak, aby vylučoval variabilitu, zlepšil tok procesů a navýšil jeho 

rychlost. Důležité je též zamezit jakémukoli plýtvání. 12 

 

1.4.3 Pravidlo č.3 - pracovat společně pro dosažení maximálního 

zisku 

V dnešním vysoce konkurenčním prostřední není luxusem nechat lidi společně pracovat, aby 

zlepšili procesy a vyřešili problémy. Je to nezbytnost. Je potřeba zlepšovat týmovou práci 

a komunikaci mezi zaměstnanci. 

 

Nutnými komunikačními dovednostmi uvnitř firmy jsou vypsány níže.  

 

• Schopnost naslouchat druhým - lidé v řídicích pozicíh by měli být otevřeni vůči 

podřízeným. V určitém vztahu je zaměstnanec zákazníkem zaměstnavatele a ten 

by měl ctít pravidlo č. 1. 

• Brainstorming - kterýkoli zaměstnanec interesovaný do nějakého problému může 

přijít s myšlenou, která bude přínosem. Je vhodné vyslechnout názor více lidé 

a společně se pokusit najít nejvhodnější řešení.  

• Uspořádání nápadů - veškěré podněty od zaměstnanců by měly být vyhodnoceny, 

uspořádány a zaznamenány. 

• Rozhodnutí o zavedení - rozhodování má na startosti vždy odpovědná osoba. 

Na ní záleží, jak problémy analyzuje a jaké řešení zvolí k jejich odstranění. 12 
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1.4.4 Pravidlo č. 4 - rozhodovat se na základě faktů a dat 

Data a fakta potřebujeme k ušetření potíží, ztrát a peněžních prostředků.  Může se jednat 

o data typu - spokojenost zákazníka, finanční výsledky, průběžná doba nutná k realizaci 

objednávky, kvalita, počty neshod. Důležité je mít co nejvíce dat yískaných za minimum času. 

Vyhneme se tím problému zvanému nedostatek dostupnosti dat (Víte, kolik právě teď máte 

v procesu rozdělané práce? Kolik je objednávek? Kolik operátorů je momentálně 

na směně?). Každá informace by měla mít jasně definované místo, kde ji může pověřená 

osoba naleznout. Problém řeší definice procesu, tak vizualizace dat. 12 

1.5 Teorie omezení 

Goldrattova Teorie omezení, zkr. TOC (z angl. Theory Of Constraints) je filozofie založená na 

tvrzení, že v každém procesu existuje jistá specifická forma omezení, které systému brání 

dosahovat maximální výkonu. Základní snahou je úzká místa v systému vyhledat a nanejvýš 

podřídit všechno ostatní jejich plnému využití. Pokud se nepovede identifikovat správné 

místo omezení, tak posilnění kteréhokoliv místa v systému je v daném okamžiku neúčinné 

pro propustnost systému a nedojde k očekávanému zrychlení procesu, jeho vyšší 

propustnosti a plynulosti. Jedině odstraněním skutečného zdroje omezení je možné proces 

stabilizovat a maximálně zprůchodnit.  

 

Omezení mohou být interní, taková jsme schopni ovlivňovat. Mimo jiné existují i omezení 

externí, která jsou často neovlivnitelné. Sekundárním rozdělením je pak omezení hmotné 

(stroje, nástroje apod.) a nehmotné (myšlení, organizace, trh, počasí, ... ). 14 

 

                                                      
 
14 Teorie omezení. CENTRUM ANDRAGOGIKY. [online]. [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://hardskills.centrumandragogiky.cz/teorie_omezeni_ 
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1.5.1 Historie teorie omezení 

Vznik teorie omezení sahá do 70. let minulého století. Otcem myšlenky se stal izraelský fyzik 

Eliyahu Moshe Goldratt. V době vzniku této teorie byl požádán svým přítelem o pomoc 

při plánování a řízení výroby v jeho továrně. Goldratt neměl žádné dřívější znalosti 

ani zkušenosti z oblasti podnikového hospodářství. Při řešení daného problému používal 

logické myšlenkové postupy. Vycházel ze zásad, které se naučil ve fyzice. 

 

Bez předešlých teoretických znalostí z oblasti výrobní logistiky Goldratt vyvinul úplně nové 

metody plánování výroby. V důsledku zavedení těchto postupů se výkon v továrně jeho 

přítele zvýšil. Systém Goldratt v USA prodal pod názvem OPT (Optimized Production 

Technology). Mnoho společností o něho projevilo zájem. Vznikl problém v tom, že podniky, 

které OPT implementovaly, vlastně pořádně nerozuměly jeho podstatě. Proto se Goldratt 

rozhodl dále metodu rozvinout a vysvětlit. V roce 1986 napsal o své teorii knihu „The Goal (A 

Process of Ongoing Improvement)“. Pro lepší porozumění textu byla napsána ve formě 

románu, kde hlavní hrdina prochází výrobou a setkává se s problémy, které řeší díky 

Goldrattovým postupům! 15 

   

„Když analyzuji nějaký podnik, jsem spokojený jen tehdy, když jasně vidím, jak je možné 

posunout podnik na tu úroveň, že bude mít do méně než čtyř let čistý zisk rovný současnému 

celkovému obratu.“ 

E.M.Goldratt 

 

 

                                                      
 
15 KVASNIČKOVÁ, Věra. Teorie omezení: její aplikace ve vybraném podniku. Brno, 2007. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/63020/esf_m/Diplomova_prace_Vera_Kvasnickova.pdf. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita. Vedoucí práce Ing. Martin MATÝSKA. 
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1.5.2 Princip pěti kroků 

Princip pěti kroků je v zásadě procesem trvalého zlepšování organizace. Primárně slouží 

k nalezení omezení a jeho následného odstranění, což má za důsledek zlepšení výkonu 

celého systému. Sledování tohoto procesu zajišťuje, že se management podniku bude 

soustředit na nejdůležitější prvky systému, které mu brání v optimálním výkonu, tedy 

na systémová omezení. 

 

Proces se skládá z pěti částí. 

 

1. Identifikace systémového omezení - obecné rozdělení se při aplikaci ve výrobním 

podniku zkracuje na sedm kategorií, které poskytují větší oporu v hledání 

a identifikaci konkrétních omezení. Jsou jimi trh, zdroje, materiál, dodavatelé, kapitál, 

znalosti a firemní politika. 

2. Maximální využití zjištěného omezení - v tomto kroku je nutné nalézt taková 

opatření, která povedou k maximálnímu využití stávající kapacity omezeného zdroje, 

aniž by došlo k jeho přetížení. Je potřeba eliminovat jakékoli plýtvání a neefektivní 

využívání omezení, jako například nekvalitní vstupy, časté opravy, neadekvátní 

výrobní plán. Aplikace tohoto kroku má obvykle za následek objevení dodatečné 

kapacity omezeného zdroje, aniž by do něj podnik vložil  finanční prostředky. 

3. Podřízení všeho v systému tomuto omezení - krok bývá jedním z nejdůležitějších 

a zároveň nejtěžších v celém procesu zlepšování. Vyžaduje totiž od neomezených 

zdrojů v systému přehodnocení jejich priorit a autonomie ve prospěch zdroje, který 

je pro dosažení globálního cíle vitální. Pokud se některé činnosti nepodřídí novým 

pravidlům subordinace a dále pracují na úrovni svých kapacit, zahlcují tím celý 

výrobní proces. Mimo jiné se tvoří zásoby nedokončené výroby, které tímto 

chováním ohrožují maximální využívání omezeného zdroje. 

4. Odstranění systémového omezení - pokud se v předchozích krocích nepodařilo 

odstranit omezení systému, vypovídá to o tom, že systém v dané situaci pracuje 

s maximálně možným výkonem. Výkon již nelze dále zlepšovat pouze na úrovni změn 
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firemních politik, ale nyní je zapotřebí poskytnout omezenému zdroji více času, 

což znamená finanční výdaje. Typickým příkladem odstranění omezení v této fázi 

je investice do dalších zařízení, zaměstnání více lidí, přesčasy a dodatečné směny 

nebo nové marketingové strategie. 

5. Návrat k prvnímu kroku - poslední krok v procesu zlepšování má dvojí účel. Na konci 

čtvrtého kroku bylo dosaženo zvýšení kapacity omezeného zdroje, čímž bylo aktivní 

omezení odstraněno. Vzniklo nové omezení na jiném místě v systému, a proto 

je zapotřebí jej opět identifikovat a odstranit pomocí principu pěti kroků. Tímto 

způsobem se v systému uplatňuje princip trvalého procesu zlepšování. 16 

 

Teorie omezení je především návodem, jak hledat a odstraňovat úzká místa v podniku. 

V kombinaci s metodologií Lean a Six Sigma se obě medody výborně doplňují a využití všech 

dohromady je logické a vysoce účinné. Každá má své nevýhody, které mohou být doplněny 

právě z metody jiné. 

                                                      
 
16 SAVICKÝ, Richard. Teorie omezení: její aplikace ve vybraném podniku. Brno, 2009. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/75179/esf_m/Diplomova_prace_Savicky.pdf. Diplomová práce. Masarykova 

univerzita. Vedoucí práce Ing. Martin MATÝSKA. 



22 

 

2 Analýza vybrané společnosti 

2.1 Představení analyzované společnosti 

Předmětem analýzy je společnost Dřevoservis Říha s.r.o. působící na trhu od roku 1999. 

Nicméně její kořeny sahají už do roku 1992.  

2.1.1  Výpis z obchodího restříku 

Obchodní firma:  Dřevoservis Říha s.r.o. 

Datum zápisu:   11. února 1999 

Sídlo:    Šebkovice 168, PSČ 675 45 

IČO:    255 54 115 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: truhlářství, podlahářství, výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Základní kapitál: 3 353 000,- Kč 

2.1.2  Historie firmy 

Firma vznikla jako volné sdružení fyzických osob bratrů Antonína a Zdeňka Říhových 

v Šebkovicích v roce 1990. V roce 1993 začala zaměstnávat 3 - 4 zaměstnance.  V roce 1999 

se firma transformuje na „ŘÍHA s.r.o.“ a stěhuje do nově postavené výrobní haly 

v Šebkovicích a rozšiřuje počet svých zaměstnanců na 25. 

Od počátku založení se firma zabývá stavebně truhlářskou výrobou (okna, dveře, schodiště), 

a to jak pro jednotlivé zákazníky, tak pro stavební firmy TIPA stav Třebíč, A-stav Třebíč, Stavos 

Brno, Stavitel Moravské Budějovice, GEOSAN a.s. Praha, STEP s.r.o. Praha, Vinohradská 

stavební s.r.o. Praha. 

Po vstupu nových společníků firma dále rozšiřuje svůj program o výrobu spárovky 

a masivních nábytkových dílců pro nábytkářské firmy - např. TUSCULUM a.s. Rousínov, 

JITONA a.s. Soběslav, MOBO MIREAL Veselí nad Mor.,  BMB Ždánice s.r.o., SWN Moravia 
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s.r.o.  a další. Výroba spárovky je zároveň hlavním výrobním produktem firmy.  

V současné době firma zaměstnává cca 20 pracovníků a hlavním výrobním programem 

je výroba spárovky a nábytkových dílců. Největšími odběrateli jsou Jitona a.s  - Soběslav,  Ing. 

Tomáš Čechtický -  Hroznová Lhota, M-produkt -  Veselí nad Moravou,  SWN Moravia s.r.o.  

Mladoňovice, DV STYL s.r.o. - Brno a mnoho dalších. 

 

2.1.3  Výrobní prostory 

Jedním z největších investičních nákladů jsou investice do budov určených k podnikání. 

Truhlářství Říha v.o.s. začínala podnikat v prostorách o velikosti 310 m2. Prostory však 

přestávaly splňovat požadavky na výrobu, zejména kvantitativně. Proto v roce 1999 začala 

výstavba nové truhlářské dílny o velikosti asi 1 500 m2. Spolu se samotnou dílnou vznikly 

prostory i pro administrativní činnost.  

Počátkem roku 2005 bylo nutné prostory rovněž inovovat. Jednak kvůli navýšení kapacity 

výroby a rovněž i z pohledu změny výrobního programu. Začala přístavba nových prostor 

určených pro výrobu materiálu spárovky. Po dostavení se výrovba spárovky přesunula 

do nové budovy, původní se inovovala k potřebám sloužícím převážně pro zpracování 

materiálu, výrobě polotovarů a drobné práce. 

Počátkem roku 2010 byla firma nucena změnit výrobní prostory a přesunout se do nových. 

Dříve byly využívány rovněž pro truhlářskou výrobu, nicméně částečně k ůčelům rozdílným 

od záměru a výrobního programu společnosti Dřevoservis Říha s.r.o. Investovalo se tedy 

nemalé množství peněz do renovování zakoupené budovy, tak aby splňovala kritéria 

pro výrobu. Asi po čtyřech měsících byly práce dokončeny na úroveň dostačující pro výrobní 

program a firma se kompletně přestěhovala. Od té doby neustále probíhají menší nebo větší 

úpravy. V současné době se plánuje rozšíření adminsitrativních prostor a prostorů pro sklady. 
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2.1.4  Organizační struktura 

Analyzovaná společnost Dřevoservis Říha s.r.o. sestává z  velice jednoduché struktury vedení. 

Majitel firmy a zároveň jediný její jednatel zastává ve firmě veškeré řídící funkce. Má  v rukou 

veškerá rozhodnutí, která jsou nezbytná pro chod firmy. Dílčí řízení má na starosti mistr 

pro výrobu.  

 

Zaměstnanec, který má na starosti servis výrobních strojů a zařízení v budovách zastřešuje 

podávání zpráv o funkčnosti strojů a využití budov. Jediným zaměstnancem, který pak 

plánuje rozvoj inovací je sám majitel firmy. Tato jednoduchá struktura má své výhody 

a nevýhody. Výhodou je, že nevznikají spory ohledně řízení ve firmě. Nevýhodou pak může 

být zaujatost a tzv. provozní slepota. 

 

Ostatní služby v podobě učetnictví, servisu výpočetní techniky a sítě jsou zajišťovány 

prostřednictvím outsourcingu od firem z okolí podniku. 

 

2.1.5  Výrobkové portfolio 

Firma Dřevoservis Říha s.r.o. se zabývá výrobou polotovarů. Ty využívají odběratelé 

k úplnému nebo částečnému materialovému vykrytí pro své výrobky určené pro prodej. 

Podnik se nezabývá obchodem a distribucí svého zboží ke koncovým zákazníkům. Produkce 

se nedá nazvat sériovou výrobou. Vyráběné produkty se sice opakují v menších či větších 

výrobních dávkach, ale né v takovém množství, aby se operace dostatečně dlouho 

opakovala. 

 

Dřevozpracující průmyl je charakteristický používáním dřeva jako základního materiálu. Díky 

různým technikám úprav dřeva existuje několik základních materiálů, které slouží jako základ 

pro výrobky a polotovary ze dřeva. 
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Základní materiály v dřevozpracujícím průmyslu jsou popsány níže. 

 

DTD dřevotříska - vyrábí se slisováním rozdrceného materiálu pomocí formaldehydových 

pryskyřic. V minulosti dřevotříska škodila lidem v podobě výparů z formaldehydové 

pryskyřice. Dnes už je problém vyřešen emisní třídou E1. Dřevotříska bez úpravy se používá 

málokdy. Není odolná proti vlhkosti. Při zasažení vlhkostí materiál nabobtnává a není dále 

použitelný, protože po zpětném vyschnutí už se nevrátí do původního rozměru. Struktura 

dřevotřískových desek  je narušena vlhkostí, tudíž se s nimi dá udělat pouze jediná věc, 

a to likvidace. Hlavní využití dřevotřísky je užití jako nosného materiálu pro lamino desky, 

dýhování, lamináty apod. Dřevotřísku je možné objevit i uvnitř klasické pohovky, kde 

je použita jako její kosterní základ. Při vhodném použití toto řešení nevadí a dřevotříska je 

tak levnějším řešením. 17 

Lamino - jádro lamino desek tvoří DTD dřevotříska, která je polepená laminovacím papírem 

a ten je zalit melaminovou pryskyřicí. Vyrábějí se jednobarevné (unidekory) nebo v mnoha 

dezénech s povrchem: hladkým, matným, perlička, struktura dřeva i lesklé.  Z lamina 

má většina domácností vyrobenou kuchyň, nábytek v obýváku nebo ložnicové skříně. Díky 

své cenové dostupnosti je v ČR oblibenější než tzv. masiv.  17 

Masiv - masivní dřevo vždy bylo, je a bude nejžádanějším materiálem při výrobě nábytku 

díky svým vlastnostem estetickým, fyzikálním a mechanickým. Nábytek z masivu je zkrátka 

a jednoduše úžasná záležitost. Dokonalý masivní materiál je vhodný pro tvorbu osobitých 

designů, ekologický, nezatěžující životní prostředí. 17 

Spárovka - spárovka jsou slepené hranoly masivního dřeva. Jednotlivé kusy se k sobě lepí 

za účelem zvětšení plochy materiálu a dekoračního efektu. Dělí se na dva základní typy. 

Průběžná, kdy jednotlivé dřevěné hranolky stejných délek jsou k sobě lepeny a tvoří 

požadovanou velikost celistvé desky. Druhým typem je cinkovaná spárovka. Rozdíl v obou 

typech je znázorněn na obrázku Obrázek 1 na straně 26. 

                                                      
 

17 Nábytek dnes [online]. 2011 [cit. 2011-10-18]. Výroba nábytku. Dostupné z WWW: 

<http://www.nabytek-dnes.cz/vyroba-nabytku-a15?page=2> 
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Obrázek 1: Typy spárovky 

Průběžný typ spárovky 

 

 

Cinkovaná spárovka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.1.6 Výrobní proces výroby spárovky 

Nejvýznamnější produkt společnosti Dřevoservis Říha s.r.o. je bezesporu program spárovky. 

Pro jasnější představu bude v této části práce detailně vysvětlen proces její výroby.  

 

1. Rozřezání dřevěných desek 

Do firmy je přivezen materiál v podobě neopracovaných dřevěných desek. Většinou 

se jedná o pláty, které jsou zbaveny kůry a rozměrově stejné. Podélně se rozřezají 

na hranolky znázorněné na Obrázek 3 na straně 27. Hranolky mají délku původních 

desek. 

2. Zakrácení 

Dřevěné hranolky jsou řezány na odpovídající délku. Probíhá zde vyřezání vad a suků 

v závislosti na požadované kvalitě objednávky. Délka se zakrátí na jednotnou délku 

v případě, že objednávka je na průběžný typ spárovky. V případě, že hranolky budou 

použity pro cinkovanou spárovku se především dbá na odstranění vad dřeva. 

Zakrácení a vyřezání vad je znázorněno na obrázku Obrázek 4 na následující straně. 
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Obrázek 2: Neopracované dřevěné desky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 3: Neopracované dřevěné hranolky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 4: Zakrácení hranolů a vyřezání vad 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. Hoblování 

Neopracované dřevěné hranolky se v tomto kroku opracují na čtyřstranném 

hoblovacím stroji. Docílí se sjednocení rozměru hranolku na jednotnou míru v rámci 

1 mm. Cílem je mít všechny čtyři strany kompletně ohoblované. 

 

Obrázek 5: Hoblování hranolů ze čtyř stran 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. Cinkování 

Předhoblované hranoly se skládají a lepí za sebe do „nekonečné latě“. Hrany obou 

hranolů jsou vyfrézovány do zámku, který zaručí pevný spoj. Existuje více druhů 

zámkových spojů. Důležitou součástí je lepidlo, které spojuje sousední hranolky 

k sobě. Toto lepidlo musí vytvrdnout v lisu mechanismu cinku po dobu 5 minut.  

 

Obrázek 6: Cinkování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



29 

 

5. Úprava cinkovaných latí 

Před tím, než půjdou dlouhé latě do lisu, je nutné zařezat je na potřebnou délku. 

Následně pak ohoblovat hrany, které budou styčnými plochami pro lepení.  

 

Obrázek 7: Zakracování a hoblování latí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6. Lisování do desek 

Hrany latí jsou namazány lepidlem a následně naskládány do lisu. V lisu musí 

vytvrdnout lepidlo po dobu 15 až 30 minut.  

 

Obrázek 8: Lepení a lisovaní latí do desek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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7. Broušení 

Deska se před balením musí zbrousit z obou stran, aby dostala stejnou tloušťku 

po celé ploše. Samotné broušení probíhá na velkoplošné brusce.  

 

Obrázek 9: Broušení desky s ohledem na rozměry 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

8. Balení 

Finální produkt se zabalí do strechovací černé fólie a je připraven k expedici.  

 

2.2 Analýza klíčových oblastí tvořící výkon 

Pro konkrétnější a jasnější představu o procesech firmy jsem se do podniku vydal. Mým 

cílem nebylo jen projít výrobu a vizuálně vnímat pracovní prostřední, zaměstnance 

a procesy. Proto jsem se nechal zaměstnat jako operátor po dobu čtrnácti dnů. Další týdny 

jsem pak věnoval analýze procesů ohledně řízení firmy, chování majitele společnosti, 

dodavatelům, odběratelům a finančním tokům.   
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2.2.1 Měření výkonu ve vybraném podniku 

Metod pro měření výkonu podniků je nespočetně mnoho. Důležité je ale vybrat metodu, 

která je ve vybraném podniku aplikovatelná.  

 

Měření výkonu obvykle zahrnuje pět následujících hledisek výkonu: 18 

 

•  nákladovou efektivnost, což je vztah mezi zbožím a službami získanými na základě 

programu či činnosti (výstupy) a zdroji využívanými k jejich získání (vstupy);  

•  účelnost, což je míra, v jaké programy dosáhly očekávaných záměrů nebo výsledků; 

•  soulad se zákonem. Agentury musejí postupovat v souladu se zákonem o rozpočtu 

nebo o rozpočtových přídělech a v souladu s dalšími zákony a nařízeními; 

•  kvalitu služeb. Kvalita služeb v širokém pojetí se týká efektivnosti. Používá se však i užším 

smyslu, a to ve vztahu k bezprostředním potřebám uživatelů, jako je včasnost, 

dostupnost, spolehlivosta plynulé poskytování služeb. 

 

Vzhledem k velikosti společnost Dřevoservis Říha s.r.o. , obsahu výroby a dalších kritérií jsem 

se rozhodl nevymýšlet složitá schemata měření výkonnosti. Upřímně řečeno vytvářet 

sáhodlouhé měření všech aspektů společnosti, by na tak malé společnosti bylo plýtvání 

časem, který by mohl být využit pro zlepšování. Proto volím jednoduchou, ale přímou 

metodu následovně: bude měřena průměrná hodnota výnosů a zisku v Kč na jednoho 

zaměstnance. V praxi to znamená spočítat výnosy a zisk a tyto sumy vydělit počtem 

zaměstnanců. Navrhovaným měřením vzniknou dvě čísla, která mají největší vypovídající 

hodnotu.  

 

Hodnota průměrných výnosů na jednoho zaměstnance bude udávat množství odvedené 

práce. Hodnota průměrného zisku pak míru průměrného zisku na jednoho zaměstnance. 

                                                      
 

18 Allen, R., & Tommasi, D. (2002). Řízení veřejných výdajů: Odborná příručka pro tranzitivní 
země [Praha]: Ministerstvo financí ČR. 
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Možné zvyšování vybraných výkonových ukazatelů je vypsáno níže. 

 

1. Průměrné množství vykonané práce na jednoho výrobního zaměstnance. 

Tento výkon lze při stávajících cenách navýšit množstvím výroby, která firma 

produkuje.  

2. Průměrný zisk na jednoho výrobního zaměstnance. 

Zisk lze za současných cen ovlinit pouze zvýšením výnosů nebo snížováním nákladů.  

 

Oba dva parametry ovlivňuje množství výrobních zaměstnanců. Pokud stejné množství práce 

vyprodukujeme s menším množstvím výrobních zaměstnanců, navýšíme tak výkonnost 

podniku.  

2.2.2 Analýza pracovních podmínek a pracovní doby 

Firma Dřevoservis Říha s.r.o. disponuje výrobními prostory, které byly rekonstruovány. 

Pracovnící mají k dispozici sociální zařízení, oddělené šatny, kuřárnu a kuchyni včetně vařiče 

a ledničky. Vše je jednotlivě uzamykatelné. 

 

Pracovní doba začíná v 6:00 a trvá 8,5 hodiny s půlhodinovou přestávkou na oběd. 

Zaměstnancům je povoleno v průběhu výkonu práce volné odcházení na toaletu. V době 

vysokého množství objednávek jsou nařízeny přesčasy nebo je pracovní doba rozšířena 

na dvě pracovní směny. 

 

Před začátkem směny se lidé vracejí k nedokončené práce z minulého dne, popřípadě 

vyhledají mistra, aby jim práci zadal. Lidé v průběhu směny mohou vystřídat několik 

stanovišť. Před koncem směny zaměstnanci uklidí výrobní prostor, na kterém ukončili 

směnu. Na konci týdne se dělá uklid celehé výrobního prostoru, který trvá asi půl hodiny.  

 

Podnik vypisuje celozávodní dovolenou. Jeden týden připadá na léto v období července 

a jeden týden v době vánočních svátků. Zbytek dovolené je možné čerpat v průběhu roku 

v průniku s potřeby zaměstnanců a potřebami podniku. 
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Zaměstnanci mají možnost pobírat odpad ze zpracování dřeva, který lze použít převážně jako 

palivo. Na jednoho zaměstnance spadá asi 3m3 dřeva ročně. Dálšími výhodami je možnost 

využívání strojů pro občasné osobní potřeby.  

 

2.2.3 Analýza personální zdrojů 

V současné době ve firmě Dřevoservis Říha s.r.o. pracuje 18 zaměstnanců. Na pracovní 

poměr na dobu neurčitou pracuje celkem 16 zaměstnanců. Jeden z nich je zdravotně 

postižený a jeho pracovní doba je zkrácena na 6 hodin. Dva zaměstnanci pracují na dohodu 

o pracovní činnosti. Současně 18 zaměstnanců je i průměrný počet zaměstnanců za rok 

2012.  

 

Pokud z celkového počtu zaměstnanců odečteme ředitele, technika a mistra výroby, 

dostaneme 15 zaměstnanců, kteří jsou operátory. Celkové mzdové náklady za rok 2012 byly 

3 664 280 Kč. Průměrné náklady za leden a únor 2013 jsou 274 687 Kč měsíčně. 

 

Mzdové náklady jsou pouze částka, která nám neříká dostatek informací. Pro detailnější 

pohled na rozložení mzdových nákladů proto oddělíme mzdové nákladny výrobních 

zaměstnanců od nevýrobních. Dostaneme tak přímý pohled na mzdové náklady spojené 

s výrobou. Pro analýzu efektivity práce pak porovnáme tyto náklady s výnosy v jednotlivých 

měsících a zobrazíme v grafu.   

 

Tabulka 3 ma straně 34 zobrazuje celkové náklady na zaměstnance a zvlášť náklady na 

výrobní zaměstnance. Dále pak výnosy v jednotlivých měsících v roce 2012. Posledním 

údajem v tabulce je procentuální vyjádření poměru mezi výnosy a náklady na výrobní 

zaměstnance. Toto číslo vyjadřuje, kolik procent z výnosů bylo použito na mzdy zaměstnanců 

přímo se podílející na výrobě. 
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Tabulka 3: Mzdové náklady a výnosy v roce 2012 

Období 
Mzdové náklady 

celkem 
Mzdové nákladý - výrobní 

zaměstnanci 
Výnosy Mzdy/výnosy 

2012/01 328 943,00 304 287,00 922 002,83 33,00% 

2012/02 301 629,00 276 973,00 966 635,54 28,65% 

2012/03 301 692,00 277 036,00 838 945,29 33,02% 

2012/04 310 542,00 285 886,00 916 069,46 31,21% 

2012/05 303 558,00 282 922,00 911 045,71 31,05% 

2012/06 336 588,00 312 014,00 926 647,91 33,67% 

2012/07 344 689,00 320 033,00 708 775,85 45,15% 

2012/08 315 668,00 291 012,00 767 186,95 37,93% 

2012/09 278 043,00 253 387,00 835 876,38 30,31% 

2012/10 283 715,00 259 226,00 957 231,95 27,08% 

2012/11 284 526,00 259 870,00 744 455,89 34,91% 

2012/12 274 687,00 250 031,00 732 579,26 34,13% 

celkem 3 664 280,00 3 372 677,00 10 227 453,03   

průměr 305 356,67 281 056,42 852 287,75 33,34% 

Zdoj: Vlastní zpracování 

 

Pokud analyzujeme číselné hodnoty v tabulce zjistíme nepoměr mezi výnosy a náklady 

na mzdy. Příkladem je období 2012/02 (únor) a 2012/08 (srpen). V únoru byly vytvořeny 

největší výnosy v roce 2012 za jedny z nejnižších mzdových nákladů. Oproti tomu v srpnu byl 

nadprůměrnými mzdovými náklady vytvořen podprůměrný zisk. 19 

 

Pro přehlednost a lepší vizualizaci byly data umístěna do Graf 12. Z něj je na první pohled 

patrné, že velikost výnosů není přímo uměrná velikosti mzdových nákladů, což vede 

k otázce: „Potřebujeme všechny zaměstnance k tomu, abychom vytvářely stejný objem 

výnosů?“ 

  

                                                      
 
19 Z důvodu celozávodní dovolené v období 2012-07 (červenec) v době trvání celého pracovního týdne a 2 dnů 

státního svátku nebyl dán tento měsíc za příklad nepoměru mezi mzdovými náklady a výnosů. Logicky zde 

musela vzniknout ztráta výnosů. 
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Graf 2: Závislost výnosů na mzdových nákladech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.2.4 Analýza pracovní morálky zaměstnanců 

Můj osobní názor po dvou týdnech strávených jako operátor ve firmě je pozitivní vhledem 

k podstatě této práce  –  je rozhodně co zlepšovat! 

 

Pracovní doba je krácena odchody zaměstnanců na toaletu. Za normálních podmínek je to 

samozřejmě omluvitelné. Zaměstnanci se ale vraceli i po patnácti minutách, přičemž z nich 

byl silně cítit tabák. Někteří zaměstnanci takto odbíhali i třikrát za směnu. Pokud pracujete 

na stroji, kde je potřebná dvoučlená obsluha, druhý zaměstnanec stojí, protože nemá 

kolegu.  Pracovní tempo mi několikrát připadlo jako velice volné. Mimo cinkovací stroj, který 

je od prvního pohledu prací přetížen. Úkolování práce není úplně optimální. Několikrát do 

týdne se mi stalo, že i mistr řekl, že momentálně neví, kam by mě dal pracovat. Většinou ale 

z důvodu mé odborné způsobilosti. Jako operátor jsem 80 % času strávil prací ve dvojci. 

Práce byla jednoduchá na pochopení, zřídka fyzicky náročná.  
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Pracovníci se k výrobnímu zařízení a k budově celkově chovají ohleduplně. Funguje zde 

pečlivé třídění odpadu a dodržování bezpečnostních pravidel. Jako důležitý poznatek 

negativního dopadu na zaměstnance považuji malou účast majitele (ředitele) společnosti ve 

výrobních prostorech.   

 

2.2.5 Analýza pohybu materiálu 

Zdroje materiálu jsou dva. Prvním zdrojem je přímý nákup materiálu od dodavatelů. Tento 

zdroj materiálu tvoří asi 84 % z celkového příjmu materiálu. Druhým zdrojem je pak materiál 

odběratele, který dodá materiál a požaduje tento materiál určitým způsobem opracovat.  

 

V prostorách firmy Dřevoservis Říha s.r.o. se nachází dva sklady materiálu. Hodnota 

materiálu na skladě byla k 31.12.2012 rovna 853 243 Kč. Takřka 95 % této hodnoty tvoří 

dřevo a jiný opracovaný materiál ze dřeva. Firma postupně přešla na strategii držení zásob 

metodou JIT (Just in Time). Zásoby zůstaly většinou z předešlých zakázek a postupně 

se zpracovávají.  

 

Materiál tedy většinou putuje přímo do výrobní haly, nebo do skladu materiálu, kde není 

déle než 1 týden. Ke skladům vede zpevněná příjezdová cesta, která umožňuje pohyb 

kamionové dopravy. Problémem u  pohybu materiálu ve výrobních prostorách je fakt, 

že hlavní výrobní trasa není nijak označena. Následkem je časté zaskládání této hlavní 

materiálové trasy. Pokud je tato cesta zaskládána, musí se při přepravě jiného materiálu 

cesta nejdříve uvolnit, což brzdí proces materiálového toku. 

 

Dalším problémem je neoznačení potřebného minimálního prostoru pro obsluhu výrobních 

strojů. Rovněž se může stát, že plocha potřebná pro vykonání určité operace na stroji bude 

zaskládána materiálem. Následkem může být v lepším případě omezení pohybu na stroji. 

V horším případě existuje i možnost úrazu, což snižuje bezpečnost práce v celé výrobní hale. 

Za předpokladu zjištění takového omezení je nutné výrobní prostor uvolnit. To opět přidává 

manipulčaní čas a snižuje produktivitu práce. 
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2.2.6  Analýza vytíženosti strojů 

Analýza vytíženosti strojů byla prováděna na strojích, které jsou nejvíce využívány. Stroje 

byly vytipovány na základě doporučení mistra výroby a majitele firmy. Doba zaznamenávání 

práce trvala 1 měsíc v průměhu měsíce dubna. V měsíci duben 2012 bylo 19 pracovních dní 

a jeden svátek – Velikonoce. 

 

Na jednotlivých strojích byla umístěna karta, kde operátoři zapisovali informace o provozu 

stroje. Zaznamenával se den, započetí a ukončení práce, název zakázky a poznámky 

o případných poruchách stroje. Hlavička této karty je znázorněna na obrázku Obrázek 10 . 

 

Obrázek 10: Záhlaví výrobní karty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na základě těchto výrobních karet byly vytvořeny tabulky, v kterých byly sumarizovány doby 

chodu a doby nečinnosti. Z těchto hodnot se pak dle Rovnice 1 vypočítala vytíženost. 

Hodnoty vytíženosti v jednotlivých dnech byly pro přehlednost zaneseny do grafu. Současně 

byla vypočítaná průměrná vytíženost dle Rovnice 2, která byla v grafu rovněž zobrazena. 
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Rovnice 1: Vytíženost stroje 
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Rovnice 2: Průměrná vytíženost stroje 
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V grafech níže jsou zobrazeny vytíženosti na jednotlivých klíčových strojích výrobního 

procesu. Žlutá křivka zobrazuje průměrnou vytíženost ve sledovaném období. Modrá pak 

vytíženost v jednotlivých dnech.  

 

 

Graf 3: Vytíženost stroje Egalizační bruska 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4: Vytíženost stroje Kotoučová pila 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 5: Vytíženost stroje Předhoblovací čtyřstranka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 6: Vytíženost stroje Čtyřstranka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 7: Vytíženost stroje Cink 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 8: Vytíženost stroje Stojanový lis 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 9: Vytíženost stroje Rotační lis 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 10: Vytíženost stroje Širokopásmová bruska 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 11: Vytíženost stroje Formátová pila 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výroba v období měsíce dubna 2012 společnost Dřevoservis s.r.o. vyráběla na 1 směnu. 

Výjimkou byl 3. týden u strojů Cink, Stojanový lis a Rotační lis. Důvodem byl zvýšený 

požadavek na výkon těchto strojů. Tyto stroje rovněž patřily k nejvytíženějším strojům v celé 

výrobě. Už kvůli změně směnnosti na těchto strojích lze Cink a oba lisy označit za úzké místo 

celého výrobního procesu. Je to rovněž patrné z grafů Graf 7, Graf 8 a Graf 9.  

 

Problémovým místem u Cinku je skládání materiálu barevně k sobě a následné lepení 

materiálu. Materiál je lepen a lisován po dobu pěti minut. Po tuto dobu si operátoři 

připravují novou dávku.  
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U lisovacích strojů je problém podobný jako u Cinku. Vyschnutí lepidla trvá v závislosti 

na materiálu od 15 do 30 minut. Vznikají zde větší tlaky celého slepeného materiálu.  

 

2.2.7 Analýza rozmístění strojů 

Stroje ve výrobním prostoru jsou rozmístěny do dvou, tří bloků. Prvním blokem je oblast 

pro úpravu vstupního materiálu a jeho následného cinkování do nekonečných latí. Druhý 

blok tvoří lisovna pro přípravu lepených dřevěných desek. Posledním blokem je úprava 

materiálu do polotovarů. 

 

Vzhledem k tomu, že výroba není sériová a je různorodá, je rozmístění do bloků rozumným 

a efektivním řešením. S ohledem na místo není nutné provádět změny. Jediným problémem 

je snad umisťování palet s jakýmkoliv materiálem do hlavní materiálové tepny podniku 

a okolí strojů. Stálo by za popřemýšlení o vyhrazení prostoru, který nebude možné takto 

zarovnat z důvodu častého přemisťování materiálu. 
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2.2.8 Analýza procesu přijeti objednávky  

Obrázek 11: Mapa procesu přijetí objednávky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Popis procesu 

Po přijetí objednávky vytvoří majitel kalkulaci potřebného materiálu. Pokud se jedná o starší 

materiál, který se nachází na skladě, kalkuluje se s tímto skladovým materiálem. V opačném 

případě se materiál v potřebném druhu, kvalitě a množství poptá u dodavatelů. 

 

V dalším kroku se spočítají ostatní přímé a nepřímé náklady spojené s objednávkou. 

Po cenové analýze nákladů na objednávku se k ceně přirazí cenová přirážka v závislosti 

na odběrateli, objednanému množství a rychlosti vyrobení. Tato nabídka se pošle zpět 

k zadavateli, aby se k nabídce vyjádřil. Může se stát, že zadavatel má výhrady k ceně, a proto 

je v procesu zařazeno i vyjednávání obou stran. 

 

Pokud se obě strany dohodnout na ceně, majitel firmy zajistí materiál potřebný pro výrobu 

a to buď ze skladu, nebo od dodavatele. Pokud bude materiál přepravován od dodavatele, 

pak se v závislosti na množství volí doprava pomocí firemního auta Ford Tranzit nebo 

se poptá doprava od sjednaného autodopravce. Následuje finální předání objednávky 

mistrovi včetně technické dokumentace. Mistr si pak hlídá termíny a pohyb materiálu 

a polotovaru po výrobě. 

  

Nedostatky procesu 

1. Cenová nabídka zadaných objednávek se propočítává ručně bez pomoci jakéhokoli 

programového vybavení. Zabere to poměrně hodně času, který by mohl být použit 

na jiných místech. Hodnoty v kalkulaci jsou pouze odhadovány na základě zkušenosti. 

2. Velký problém vidím v poptávání materiálu. Materiál je poptáván maximálně u pěti 

dodavatelů. V takovéto pozici jsou omezené možnosti nechat firmy soutěžit. Bohužel 

zde hraje roli i rozmanitost materiálu. Příkladem: bukové dřevo může být různě 

zabarvené v závislosti na těžební oblasti. Dále může obsahovat různou hustotu suků 

a prasklin. Materiál tak většinou nelze kombinovat mezi různými dodavateli. 

3. Vizualizace objednávek je pro mě nečitelná. Objednávky, které se zařazují 

do výrobního procesu, leží volně na stole nebo jsou ledabyle pověšeny na nástěnce. 

K mému údivu mi bylo oznámeno, že se jen málo objednávek zpozdí.  
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2.2.9 Analýza procesu řízení ve výrobě 

Obrázek 12: Mapa procesu řízení ve výrobě 

 Zdroj: Vlastní zpracování  
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Popis procesu 

Mistr přijme od majitele podklady pro výrobu. Zároveň je informován o materiálu, který 

se buď vyskladní z vlastního skladu, nebo který bude k pokrytí objednávky dopraven 

od některého z dodavatelů.  

 

Po převzetí materiálu je tento materiál analyzován. Důraz je kladen na kvalitu, konzistenci 

materiálu z hlediska zabarvení dřeva a skutečné rozměry. Pokud není materiál v pořádku, 

je zahájena reklamace proti dodavateli. Mistr výroby si připraví vše důležité pro výrobu 

samotnou. Musí zejména vytvořit šablony a určit rozměry v jednotlivých fázích výroby. Dále 

pak zajistit dostupnost veškerých nástrojů potřebných pro výrobu.  

 

Po přichystání mistr předá materiál a první výrobní instrukce do výroby. Od této chvíle 

dostane každá výrobní jednice kartu, kde je zaznamenán název objednávky a průvodní karta, 

kam se zapisují výrobní operace. Zápis obsahuje informace o operaci, která se na jednici 

prováděla a konečný rozměr po této operaci. 

 

Mistr musí po dokončení každé operace přijít a sdělit přesné instrukce k následujícímu 

kroku. Po dokončení výroby se hotové výrobky zabalí a jsou převezeny na sklad, kde čekají 

na odběr. Na celý proces nepřímo dohlíží i majitel firmy. Dostává zejména informace o stavu 

objednávek ve výrobě a problémech, které vznikly. 

 

Nedostatky procesu 

1. O objednávkách ve výrobě není okamžitý přehled. Pokud chce interesovaná osoba 

znát stav objednávky, musí vyhledat mistra výroby nebo v horším případě materiál 

přímo ve výrobě a informaci získat z průvodky. 

2. Ve výrobě je nepřehledně značený materiál. V několika případech musela být výroba 

objednávky pozastavena z důvodu objednávky s vyšší prioritou. To má za následek, 

že rozpracovaný materiál se poté musí dohledávat po celé výrobní hale.  

3. Pokud jsou instrukce nejasné, nebo je potřeba konzultace s mistrem a mistr není 

přítomen v práci, nastává zdržení výroby. 
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2.2.10 Analýza nákladů firmy 

Tato analýza se zaměřuje na nákladovou strukturu společnosti Dřevoservis Říha s.r.o. 

Celkové náklady za rok 2012 činily 13 302 082 Kč. Náklady, které souvisí s přímou spotřebou 

materiálu ve výrobě, nebudou v této analýze brány v potaz. Důvodem bylo to, že jsem 

se ve své analýze chtěl zaměřit na náklady, které je možné ovlivnit manažerským zásahem 

a jejichž změna by přinesla kýžený efekt (tj. z hlediska částky jsem neřešil marginální 

položky). 

Náklady na účtech, které za rok 2012 nepřesáhly 50 000 Kč a dále pak náklady na účtech 54x, 

55x a 56x budou sloučeny do položky „Ostatní“.  

 

Tabulka 4: Analýza vybraných nákladu společnosti Dřevoservis Říha s.r.o. 

Účet Název Částka Podíl na CN 

52x Osobní náklady 3 664 280,00 27,55% 

502000 Spotřeba energie 697 775,93 5,25% 

501444 Spotřeba materiálu - pohonné hmoty 260 211,46 1,96% 

518003 Ostatní služby - kooperace 127 653,00 0,96% 

511000 Opravy a udržování 103 341,57 0,78% 

518701 Ostatní služby - leasingy 91 098,36 0,68% 

501222 Spotřeba materiálu - režiní materiál 79 370,91 0,60% 

538000 Ostatní daně a poplatky 67 046,00 0,50% 

501555 Spotřeba materiálu - ostatní 54 030,93 0,41% 

501001 Spotřeba materiálu 7 079 041,30 53,22% 

  Ostatní náklady 1 078 232,54 8,11% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky je na první pohled patrné, že čtvrtina všech nákladů připadá na osobní náklady. 

Pokud zanedbáme náklady na spotřebu přímého materiálu (jak jsem zmínil výše), analýza 

ostatních nákladů, které se promítají do výroby a ceny produktu, nám umožní detailnější 

pohled na strukturu nákladů a jejich případné modelování. Na Graf 12 je na první pohled 

patrná markantnost osobních nákladů na nákladech společnosti. Otázkou je, zdali jsou tyto 

náklady vynakládány efektivně. 
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Graf 12: Podíl vybraných nákladů na celkových nákladech  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výsledek grafu napovídá, že položky, na které dává smysl se zaměřit při pokusech o úspory, 

jsou následující: 

• osobní náklady, 

• spotřeba energie, 

• spotřeba materiálu - pohonné hmoty. 

 

Protože ostatní položky tvoří méně než 1 % celkových nákladů, na základě Parettova pravidla 

budeme analyzovat výše uvedené dvě položky. Osobní náklady již byly analyzovány v části 

2.2.3 Analýza personální zdrojů na straně 33. 
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Spotřeba energie 

Na základě analýzy smlouvy s energetickou společností není možné domluvit snížení sazby 

za dodávané služby (elektrická energie). Jako úsporné kroky už byly zavedeny následující: 

 

• výměna světel za úsporné, 

• rozdělení dílny na 5 sektorů, kde každý má své osvětlení. Pokud se potřebují 

při výrobě pouze např. 3 sektory, zbylé 2 nejsou osvětleny a tím se šetří spotřeba 

energie; 

• kontrola zhasínání světel při konci směny. 

 

Spotřeba materiálu pohonné hmoty 

Třetí položkou, na kterou jsem se zaměřil z hlediska optimalizace nákladové struktury, byly 

náklady za spotřebu pohonných hmot. V současnosti má společnost následující vozový park: 

 

• manipulátor (ještěrka) - používá se pouze v prostorách závodu, slouží k přepravě 

materiálu ke strojům; 

• dodávka Avia - přeprava objemnějších objednávek k zákazníkům; 

• dodávka Ford Tranzit - přeprava menších objednávek k zákazníkům nebo materiálu 

od dodavatele do prostor závodu společnosti; 

• dva osobní vozy Škoda Octavia II - pro osobní účely majitelů. 

 

Při analýze vyšlo najevo, že v současnosti není nijak sledováno, které vozidlo má jakou 

spotřebu a jak moc se podílí na celkových nákladech. Jako nápravné opatření jsem navrhl 

identifikaci platby paliva v závislosti na typu vozidla. Současný stav je takový, že se všechny 

platby za palivo platí jednou kartou a není jasná identifikace, za co se platilo. Na základě 

výsledku této analýzy se případné nápravné opatření musí zaměřit na položku, která přispívá 

do nákladové struktury největší částí. Další možná opatření už jsou zavedena v současnosti. 

Společnost servisuje všechny svoje vozidla u jednoho servisu a získává díky tomu procentní 

slevu z poskytovaných služeb. 
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Nutno podotknout, že náklady za zpožděné dodávky za celý rok 2012 byly 0 Kč. Firma tak 

nemá problémy dodávat zakázky v daných termínech. 

2.3 Shrnutí analýzy společnosti 

Ze všech analýz v části 2.2 lze vyvodit klíčové problémy, které tvoří výkon.  

 

• Pracovní morálka zaměstnanců – zaměstnaci si vytváří přestávky v průběhu dne. 

Vzhledem k tomu, že na většině strojů se pracuje ve dvou lidech vzniká zkrácení 

pracovní doby rovnou dvěma zaměstnancům.  

• Úzké místo v podobě Cinku a dvou lisovacích strojů – všechny tyto stroje jsou podle 

analýzy 2.2.6 úzkým místem výroby. Kvůli vytíženosti těchto strojů se musí 

plánovat i  vícesměnný provoz.  

• Podíl výnosů není přímo úměrný nákladům na operátory. Z kontrolního podhledu 

tento stav vypovídá neefektivnímu řízení práce nebo přebytku zaměstnanců. 

Odpovídá to pravidlu č.1 dle Lean Six Sigma z kapitoly 1.4.1 aneb pomalé provádění 

úkonu dělá procesy dražšími. 

• Chybí okamžitý přehled o objednávkách ve výrobě a vizualizace všeobecně. Chybí 

detailní značení objednávek podrobnější výrobní kartou.  

• Objednávání materialu se nekoná formou nejlepší nabídky od dodavatelů, 

ale nabídky nejrychlejší. Je tedy pravděpodobné, že není objednáván vždy 

nejlevnější výrobní materiál.  
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3 Návrhy opatření vedoucí k zvýšení 

výkonnosti 

Bohužel neexistuje žádný jednoduchý postup, vystupující jako všeho lék, který zaručeně 

dokáže zvýšit výkonnost a okamžitě přinese podniku zisky. Naštěstí však existuje soubor 

nástrojů, které jsou při správné volbě, implementaci a používání, schopny zlepšit danou 

problémovou oblast, a pomoci tak podniku k dosahování jeho cílů. Velký soubor takových 

nástrojů obsahuje fylozofie štíhlé výroby – Lean Management .  

 

Na základě výsledků analýz z části 2.2 a čtyř základních principů Lean Six Sigma 

managementu z části 1.4, budou v této části práce navrženy opatření, které by měly firmu 

směřovat k vyšším dosahovaným výsledkům a k zajištění konkurenceschopnosti mezi 

firmami nejen v regionu.  

3.1 Komunikace 

Jednou z velkých překážek v podnicích obecně, je špatná nebo nevhodně zvolená 

komunikace. Dorozumívání (neboli komunikace) je sdělování informací, myšlenek, názorů, 

a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy obvykle prostřednictvím společné 

soustavy symbolů nebo předem domluvených signálů.20 

 

Je to ironie, ale největším problémem komunikace je fakt, že žádná neprobíhá. Pokud se tak 

stane, ostatní strany se nedozví problémy, názory a pocity strany první. Nedochází k  přenosu 

informací mezi jednotlivými interesovanými stranami.  

 

                                                      
 
20 Komunikace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozumivani 
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Dalším úskalím je skutečnost, že mezi odesílatelem a příjemcem zprávy vzniká takzvaný 

komunikační šum. Přenášená informace tak může být neúplná nebo dokonce 

znehodnocena. Komunikační šum se násobí s počtem přibývajících nositelů informace 

od odesílate o příjemci.  

 

Ve firmách existují dva základní druhy komunikace: intérní, která probíhá uvnitř firmy a pak 

extérní, která se uskutečňuje mezi firmou a ostatními subjekty, které s danou firmou přichází 

do styku. 

 

Problémy interní komunikace ve společnosti Dřevoservis Říha s.r.o. jsou učebnicovým 

příkladem nevhodně zvolené výměny informací uvnitř společnosti. Není jasně definovaný 

tok informací. Informace jsou často vysílány do davu necíleně. Mnoho informací končí 

u nesprávných lidí a některé nejsou distribuovány vůbec. Důsledkem špatné komunikace 

je stagnace nebo dokonce snižování výkonu.  

 

Pro zlepšení komunikace proto navrhuji implementovat pravidelné schůzky zaměstnanců 

na denní bázi (Gemba walk), dále pak systém zlepšování Kaizen a definovat proces RPS 

(Rapid problem solving). 

3.1.1 Gemba Walk 

Jedná se o pravidelné schůzky operátorů s vedoucími pracovníky. Cílem je úplý přehled 

o aktivitách v daný den a současně řešení problému v den minulý. Mohou zde být řešeny 

problémy v oblasti bezpečnosti, výrobních ztrátách zapříčiněných špatnou manipulací, 

změny priorit zakázek, průběh řešení kaizen ticketů nebo aktuální problémy. Komunikací 

na denní bázi se ztrácí méně informací (nezapomíná se) a vedoucí pracovnící více informací 

získávají.  

 

Návrh implementace 

Pravidelné schůzky se budou konat každý den v čase 5 minut před začátkem směny. Doba 

trvání je plánovaná na 5-10 minut. Schůzky vede majitel společnosti nebo jeho zástupce 



53 

 

v podobě mistra výroby. Jako vizuální podpora bude sloužit magnetická tabule. Probíraná 

agenda je následující: 

 

• pracovní úrazy z minulého dne – proč došlo k úrazu, zopakování bezpečnosti práce 

v dané oblasti, nápravná opatření; 

• poruchy na výrobních zařízení – o jaký druh chyby šlo, jak jí lze předcházet 

v budoucnu a jaké časové ztráty to způsobilo; 

• komunikace výkonu z minulého dne – jaký je rozdíl pevného  plánu oproti skutečným 

výsledkům; 

• průběh kaizen tiketů – nové návrhy, pokročení u návrhu starších, jaké návrhy byly 

dokončeny nebo zamítnuty; 

• nejdůležitéjší akce dne – jaké akce/zakázky je třeba dokončit, plánované 

odstávky/servis výrobních zařízení; 

• řešení RPS událostí – proč vznily, za jakých podmínek mohly tyto události vzniknout, 

jak jim lze předcházet; 

• určení pevného plánu pro aktuální den – úkoly, které je potřeba daný den nutně 

dokončit; 

• podněty a připomínky zaměstnanců. 

 

Náklady na zavedení 

Přímé náklady: 

2 x Magnetická tabule + sada fixů a magnetů – max 5 000 Kč. Tato tabule bude rovněž 

sloužit pro sledování vývoje Kaizen návrhů a další vizualizace. 

Nepřímé náklady: 

Schůzky by měly trvat do 5 minut. V případě, že doba trvání by se zvýšila, zasahovaly 

by již do pracovní doby. Vezmeme v úvahu překročení o 5 minut 3x týdně, 

s pracovním rokem o  50-ti pracovních týdnech. 

V limitním případě  by se roční časový fond zkrátil zhruba o 12,5 hodiny.  
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Možné přínosy 

Zavedení nástroje Gemba walk ve společnosti Dřevoservis Říha s.r.o. předpokládá zlepšení 

interního informačního toku a zvýšení informovanosti všech interesovaných stran. Čas 

investovaný do těchto schůzek by měl zamezit opakovaným problémům ve výrobním 

procesu, snížení nákladů za opravy způsobené lidskými chybami a zvýšením bezpečnosti 

práce na pracovišti. 

3.1.2 Kaizen 

Kaizen znamená zlepšování. Je jedno z nejfrekventovanějších japonských slov. Je to filozofie, 

která říká, že zítra musí být lépe než dnes. Základem této filozofie je pocit nespokojenosti 

se současným stavem, který navádí ke zlepšování nejprve sama sebe, poté vztahy 

a spolupráci se spolupracovníky a následně věci a procesy, které nás obklopují.9 

 

Dle Košturiaka je až 99% všech problémů ve výrobním procesu firmy managementu 

neznámo. Většinou si osoba, která přichází do styku s problémem, pouze posteskne popř. 

zanadává, ale informaci o problému poté již dále nepředá dále. 

 

Košťuriak dále tvrdí, že 60-70% problémů ve výrobní hale je možno odstranit bez vynaložení 

finančních prostředků. Rovněž lze až 90% pracovních úrazů eliminovat včasným řešením, 

analýzou a odstraněním rizikového místa na pracovišti.  

 

Kaizen je dlouhodobý, měsíce a roky trvající proces vytěsňování těch činností z procesu, které 

nepřinášejí přidanou hodnotu při zapojení mozků všech zaměstnanců. 

Miroslav Bauer 

 

Laicky řečeno je kaizen systém, kdy zaměstnanci podávají návrhy na zlepšení v oblasti nebo 

v prostoru, ve kterém pracují. Každý zaměstnanec je v podstatě odborníkem pro daný úsek 

práce. Nejlépe ví, co ho trápí, co mu způsobuje problémy, co ho zpomaluje nebo co ho 

ohrožuje na zdraví. Pouze vědět nestačí a je nutné, aby zaměstnanec své znalosti, zkušenosti 

a nápady předával vedoucím pracovníkům, kteří se pokouší problém odstranit.  



55 

 

Návrh implementace 

K podávání jednotlivých návrhů budou použity dva druhy lístků. Jeden (kaizen) bude sloužit 

k zvyšování výkonnosti práce, efektivity a současně k zlepšování pracovního prostředí. Druhý 

typ (ERIK) bude sloužit k návrhům, zvyšující bezpečnost práce a eliminaci rizik úrazu. Rozdíl 

mezi jednotlivými typy lístků bude v grafické podobě, konkrétně barvě podkladového papíru. 

Kaizen lístek bude mít klasický bílý podklad. ERIK lístek bude vytištěn na červeném papíru. 

 

Obrázek 13: Navrchovaný Kaizen/ERIK lístek 

 

Zdroj: Vlastní zpracovní 

 

Nové lístky se budou umisťovat na vizuální tabuli do definovaného prostoru. Na této tabuli 

budou rovněž umístěny aktuální otevřené a týden zpět uzavřené lístky. Kaizeny a ERIKY 

budou probíráný vždy na Gemba walku, kde  bude zajištěna informovanost zaměstnanců 

o průběhu.  

 

Po uzavření lístku budou vyčísleny časové a finanční náklady na odstranění navrhovaného 

problému a lístek bude po týdnu z tabule odstraněn a umístěn do archivu, za který odpovídá 

majitel společnosti. 
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Náklady na zavedení 

V tomto případě budou náklady na zavedení nástroje minimální. Využívat se bude 

vizualizační tabule. Tisk lístků tak spočívá pouze v nákladech na tisk. Jako archiv bude využit 

kancelářský šanon. Ročně tedy bude do nástroje investováno maximálně 500 Kč a časové 

náklady majitele společnosti, který bude mít agendu nastarost, budou maximálně 20 hodin 

ročně. Rozhodují slovo o zavedení návrhů bude mít majitel splečnosti v zastoupení mistra 

výroby.  

 

Možné přínosy 

Přínosy této metody je zvyšování výkonnosti, efektivity a bezpečnosti na základě zkušenosti 

jednotlivých zaměstnanců. 

3.1.3 RPS 

Nástoj RPS (Rapid Problem Solving) se využívá ve větších podnicích k identifikaci 

a odstranění závažných problémů spojených se zastavením výroby. Nástroj jako takový, nemá 

ve firmě Dřevoservis Říha s.r.o. význam. Nicméně část z něj lze implementovat ke zvýšení 

informovanosti jednatele společnosti a sledování nákladů spojených s poruchami 

na výrobních zařízeních, budovách nebo výrobních procesech.  

 

Návrh implementace 

Důležitým bodem z toho nástroje, který navrhuji implementovat, je proces řešení závažných 

problémů a jejich sledování. Situace ve společnosti Dřevoservis Říha s.r.o. je nyní taková, že 

problém se vyřeší a pokračuje se ve výrobě. Informace o problémech, hledání příčin, 

dokumentace a vyčíslení ztrát není zavedeno. Proto navrhuji následující proces. 

 

K procesu rovněž bude existovat lístek z důvodu dokumentace a vizualizace na magnetické 

tabuli při denním Gemba Walku.  
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Obrázek 14: proces řízení chyb 

 

Zdroj: Vlastní zpracovní 

 

Obrázek 15: Navrhovaný RPS lístek 

 

Zdroj: Vlastní zpracovní 
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Náklady na zavedení 

Náklady na zavedení jsou opět minimální – do výše 500 Kč. Musí se pořídit jeden šanon pro 

archivaci těchto problémů a vytisknout formulář, kde bude zaznamenáno hlášení 

o problému. Vlastníkem procesu bude mistr výroby, který bude za tento nástroj odpovědný. 

Rovněž bude ko-ordinovat odstranění problému a o veškerých problémech informovat 

zaměstnance na Gemba walku. 

 

Přímé časové náklady způsobené touto agendou odhaduji maximálně na 5 hodin ročně. 

 

Možné přínosy 

RPS proces zvýší informovanost o závažných problémech ve výrobě a jejich dokumentaci. 

Zároveň bude sloužit k vyčíslení nákladů a budoucímu předcházení problémů. 

3.2 Odstranění úzkého místa 

V části 2.2.6 (Analýza vytíženosti strojů) bylo v podstatě identifikováno úzké místo procesu 

pro výrobu spárovky. Jsou jím lisy, kde je největším zdrojem plýtvání čekání. Čeká 

se na zatvrdnutí lepidla mezi jednotlivými hranoly dřeva, které trvá 15-30 minut. Dle 

poznatků teorie omezení v tomto případě, nelze úzké místo odstranit bez pomoci finančních 

prostředků.  

 

Teoretickým řešením je zakoupení kvalitnějšího lepidla, které má kratší dobu tvrdnutí. 

Na trhu existují lepidla řešící tento typ problému. Vzhledem k ceně těchto lepidel (3x vyšší 

cena) a časovou úsporou (asi 20%) není tato možnost optimální.  
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Řešení problému 

Jako možné řešení vidím v investici do rotačního lisového zařízení, podobnému 

na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 16: Rotační lis firmy Lisy-Dvořák s.r.o. 

 

Zdroj: Webová stránka, http://www.lisy-dvorak.cz/th6.html, 2. Května 2013 

 

Stejný rotační lis z obrázku  

Obrázek 16 na straně 59 již firma Dřevoservis Říha s.r.o. vlastní. Investicí do nového lisu by se 

zvýšil výstup z tohoto úseku výroby a úzké místo by bylo buď odstraněno úplně nebo 

minimálně eliminováno na přijatelnější úroveň.  

 

Náklady na zavedení 

Nový stroj TH6 lze, podle cenové nabídky firmy smluvního prodejce, pořídit za bezmála 

320 000Kč s DPH. Firma Lisy-Dvořák s.r.o. nabízí i stroje se stářím 1 roku, které je možno 



60 

 

odkoupit na leasing. Cena rok používaného stroje, ve vynikajícím stavu s roční zárukou, 

vychází na 235 000 Kč s DPH.   

 

Náklady na prostor budou minimální, protože lisovna disponuje dostatečnou rezervou místa 

pro hotové výrobky. Toto místo lze využít právě pro tento lis s tím, že stále zbyde dostatek 

prostoru pro hotové výrobky a příchozí materiál - vstupní materiál pro lisovací stroje. 

 

Čas odhadovaný pro zajištění financování a implementaci stroje do výrobních prostorů 

odhaduji na 10 hodin.  

 

Možné přínosy 

Vzhledem k analýze a z níž vycházejícího faktu, že směna na lisech musela být rozšířena 

o odpolední směnu k pokrytí požadavku výroby, by měl nový lis těmto situacích zamezit. 

Pokud se zamezí druhé směně, která vzniká pouze kvůli nedostatkům v lisovně, klesla by část 

fixních nákladů na energii z důvodu směny. Rovněž by klesly mzdové náklady. Hlavním 

přínosem by však bylo značné navýšení výkonu v tomto úzkém místě.  

3.3 Eliminace plýtvání 

Za největší plýtvání ve firmě Dřevoservis Říha s.r.o. lze považovat následující: 

• plýtvání lidskými zdroji, 

• nevyužitý potenciál zaměstnanců, 

• cena materiálu. 

 

Nevyužitý potenciál zaměstnanců již eliminuje návrh na zavedení kaizen systému.  

3.3.1 Optimalizace lidských zdrojů 

V analýze v části  2.2.3 Analýza personální zdrojů na straně 33 a části 2.2.4 Analýza pracovní 

morálky zaměstnanců na straně 35 plyne závěr, že lidské zdroje nejsou využívány efektivně. 

Operátoři tedy nejsou dostatečně vytíženi. Pravidlo č.1 teorie Lean Six Sigma tento problém 
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zmiňuje a říká : „proces, který funguje pomale, je náchylný k chybám“ a „nízká rychlost je to, 

co činí procesy nákladnými“.  

 

Důkazem je i papírově podložený fakt o nákladech na zakázky ve zpoždění. Tento náklad 

je prakticky nulový. Rovněž i konstatování majitele, že nasmlouvané termíny jsou  v 99% 

dodržovány.   

 

Řešení problému 

Možná řešení nevyužití personálních zdrojů jsou dvě. Jendo z nich je navýšení práce, 

kdy nevyužitým pracovníkům práci přidáme. Nevýhoda je, že nejdříve musíme analyzovat 

opravdové vytížení pracovníka, což představuje dlouhodobější mapování jeho činnosti. Další 

nevýhoda spočívá v množství práce dostupné v podniku.  Práci lze přidat za předpokladu, 

že jí je nadbytečné množství. 

 

Druhé a zároveň méně populární řešení je propouštění zaměstnanců. Je to rovněž řešení, 

které doporučuji. 

 

Návrh řešení z mé strany je propustit jednoho zaměstance, z důvodu nadbytečnosti. Právně 

je výpověď takřka nepostižitelná. Psychologický efekt je rovněž cenný, protože ostatní 

pracovníci se začnou bát o svoje místo a jejich úroveň výkonu a pracovní morálka se bude 

zvyšovat.  Za dva měsíce by se provedla nová analýza vytíženosti personálních zdrojů 

a pracovní morálky. Pokud by bylo zjištěno, že je opět nadlimitní, propustil bych dalšího 

pracovníka. Tímto systémem bych pokračoval, než by byla míra vytížení dostatečná.  

 

Současně s propouštěním navrhuji změnit mzdovou politiku firmy. Platy doporučuji rozdělit 

na fixní a variabilní složku. Variabilní složka by byla závislá na hodnotě výnosů firmy.  

 

Možné přínosy 

Minimálním přínosem by bylo zvýšení morálky zaměstnanců. Dalším přínosem 

navrhovaného řešení je zvýšení vytížení jednotlivých pracovníků. Stejné množství práce by 
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bylo provedeno s menším počtem zaměstnanců, a to je zároveň zvýšení produktivity. 

V neposlední řadě je pozitivní i finanční stránka.  

 

Odhaduji, že stejné množství práce lze obstrat bez 2 operátorů. Což je úspora asi 37 000 Kč. 

Častku 12 000 Kč bych pak navrhoval rozpustit do přepracovaného bonusového systému. Při 

stávajích hodnotách výnosů by to znamenalo, že každý výrobní pracovník by si platově 

polepšil asi o 700 Kč. Současně s tím by firma stále uspořila 25 000Kč x 12 měsíců = 300 000 

Kč na mzdových nákladech ročně. Tato částka je  asi 9% z mzdových nákladů na výrobní 

zaměstnance a to již není zanedbatelná částka. 

3.3.2 Optimalizace nákladů na materiál 

V části 2.2.8 Analýza procesu přijeti objednávky na straně 43 je zmíněn nedostatek v podobě 

nákupu materiálu pro výrobu. Zmiňované problémy rozmanitosti materiálu a množství 

materiálu na skladě jednotlivých dodavatelů, lze překonat hůře. Je potřeba se tedy zaměřit 

na rozšíření dodavatelů a možnost, nechat je byť minimálně soutěžit.  

 

Navrhované řešení 

Získání nového okruhu dodavatelů by mohlo pomoci odstranit tento druh plýtvání. 

Na základě zkušenosti majitele firmy jsou čeští a slovenští dodavatelé cenově vyrovnaní. 

Většinou tak rozhoduje vzdálenost dodavatele a možné množství materiálu k přepravě.  

 

Přijatelným řešením by bylo pokusit se navázat kontakt s dodavateli a producenty 

požadovaného typu materiálu z východních zemí. Státy jako Ukrajina, Rumunsko a Maďarsko 

disponují značnými zásobami dřeva ve výborné kvalitě a nízké ceně. I přes větší dopravní 

vzdálenost jsou nabídky materiálu dostatečně zajímavé. Možným problémem je jazyková 

bariéra, hotovostní platba a stabilita dodavatelů z těchto zemí. Pár firem v České republice 

s těmito zeměmi přesto úspěšně obchoduje. Současně s hledáním nových dodavatelů, je 

zajímavou myšlenkou malá, otevřená, výběrová řízení na poptávku materiálu. V dnešní době 

lze k tomuto účelu využít outsourcing v oblasti e-aukcí. Webové e-aukce začaly hojně 

využívat i menší podniky k zadávání poptávek.  
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Náklady na zavedení 

Systém lze po registraci a zaplacení paušalního poplatku začít využívat ihned. Ze statistik tyto 

systémy šetří průměrně 15% z ceny nakupovaného zboží a služeb. Poplatek za tyto webové 

služby se pohybuje okolo 50 000Kč ročně. 21 Systém bohužel vyžaduje vyšší časové náklady 

pro zadávání poptávek a vyhodnocování nabídek. Z časového hlediska proto odhaduji, 

že výběrovému řízení bude muset majitel firmy věnovat 1,5 hodin týdně  = 75 hodin za rok.

  

Možné přínosy 

Pokud uvážíme pesimistickou variantu úspory pouze 5% z ceny materiálu, pak z celkových 

ročních nákladů na materiál (jedná se o odhad, proto bylo zaokrouhleno)  by bylo uspořeno :  

7 000 000 x 0.05 = 350 000 Kč 

 

Vezmeme-li v úvahu práci spojenou se zadáváním aukcí do systému, náklady na provoz 

systému i fakt, že se navýší počet dní pro vyhotovení objednávky, představuje e-aukce stále 

zajímavé řešení v oblasti plýtvání finančních zdrojů na pořízení materiálu. 

3.4 Vizualizace pohybu materiálu 

Magnetické tabule, zmíněné dříve v části 3.1.1 Gemba Walk, přináší velkou část vizuáliního 

řešení, které bych doporučil firmě implementovat. Dalším prvkem pro zvýšení vizualizace 

navrhuji lépe označit jakýkoli materiál ve výrobním prostoru. Čas od času ve firmě 

Dřevoservis Říha s.r.o. nastane situace, kdy je materiál opracován na špatný rozměr z důvodu 

přehlédnutí nebo z důvodu špatné identifikace materiálu. 

 

Navrhované řešení 

Zde by mohly vzniknout námitky, jak vizualizace zvýší výkon podniku. Je to prosté. Six sigma 

má za úkol odstraňovat defekty a chyby procesů a jejím cílem je výkon bez chyb. To znamená 

                                                      
 
21 Zkušenosti s eAukcemi vypovídají o miliónových úsporách. SVAČINA, Gracián. PROe.biz [online]. 

2012. vyd. [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.proe.biz/www/cz/reference647.html 
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se i možným chybám vyhýbat. Aby bylo zaručeno, že každý materiál bude správně 

identifikován a na materiálu budou provedeny správné úkony, dostane každý materiál 

průvodní kartu s označením. Rovněž budou na kartě zaznamenány plánované operace 

a každá operace bude mít definované minimální výstupní rozměry.  Tato karta bude vždy 

stejná – bude standardem. 

 

Operace a minimální výstupní rozměry bude plánovat mistr výroby a to metodou “sdola 

nahoru”, tzn. Od finálního rozměru se budou odpočítávat rozměry nutné k opracování 

v daném kroku.  Navrhovaná průvodní karta je znázorněna na obrázku níže. 

 

Obrázek 17: Navrhovaná průvodní karta pro materiál ve výrobě 

 

Zdroj: Vlastní zpracovní 

 

Na kartě se nejen plánují předpokládané operace ve výrobě, ale po skončení se rovněž 

spočítá koeficient využití materiálu. Z důvodu statistického a zpětné kontroly pak lze lépe 

plánovat množství materiálu potřebného k dokončení objednávky. 
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Na kartu budou rovněž zařazovány problémy vzniklé při výrobním procesu. Může se stát, 

že materiál od výrobce není vhodný z důvodu kazů, tvrdosti, vlhkosti apod.  

 

Náklady  na zavedení 

Finanční náklady budou opět minimální, řekněmě do 500 Kč. Časové náklady pro mistra 

výroby, který bude operace rozepisovat do jednotlivých karet, bude 15 minut denně. 

Vyjádřeno v hodinách celkem 63 hodin ročně.  

 

Možné přínosy 

Výše zmíněný časový náklad působí na první pohled jako velká časová ztráta. Je nutné 

si uvědomit, že mistr si ušetří osobní přítomnost (momentálně předává informace o výrobě 

ústně). Ve výsledku by touto metodou mohl ušetřit až hodinu denně.  Dalším přínosem 

je jednoznačnost a výstupní rozměry jednotlivých operací. Zvýší se i přehled pohybu 

materiálu ve výrobě.  

 

Důležitým faktem je i zpětná vazba kontroly skutečné výtěžnosti a kvality daného materiálu. 

To lze použít při hodnocení dodavatelů a dodávaných materiálů pro výrobu. 

3.5 Definování standardů a metrik 

V každé firmě by měly existovat standardy pro označování materiálu, prostorů, regálů 

a výrobních zařízení. Výhodami jsou jednoznačná a rychlá identifikace. Nevýhodou 

je udržování těchto označení.  

3.5.1 Standardizace výrobních prostor 

Problémem ve výrobních prostorách společnosti  Dřevoservis Říha s.r.o. je absence 

jednoznačně vymezených ploch pro pohyb materiálu a bezpečné obsluhy strojů. Toto zjištění 

vyplývá z analýzy 2.2.5 Analýza pohybu materiálu na straně 36. 
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Navrhované řešení 

V této části navrhuji pevné označení dvou nejdůležitějších prostorů. Prvním důležitým 

prostorem je hlavní materiálová tepna ve výrobě. Ta zajišťuje spojení mezi jednotlivými 

bloky výroby.  Tato tepna bude označena žlutou páskou a její šířka bude 2 metry. V tomto 

prostoru nebude možné nechávat jakýkoliv předmět nebo materiál (viz. brázek ) 

 

Obrázek 18: Nástínění označení hlavní materiálové tepny 

 

Zdroj: Webová stránka, 

http://www.robotzone.com/assets/images/autogen/a_Production_Area_C.jpg,  

7. Května 2013 

 

Minimální volná oblast potřebná pro bezpečnou manipulaci se strojem bude rovněž 

označena žlutou páskou. Bude znázorňovat místo, kde není možné odložit jakýkoliv předmět, 

pokud se na daném stroji pracuje. Moje doporučení je, aby se v této oblasti nezanechávalo 

nic ani v době, kdy se na stroji nepracuje. Vzhledem k omezenému výrobnímu prostoru 

a faktu, že existuje skupina strojů, která je vytěžována minimálně, zůstávám pouze 

u doporučení. 

 

Náklady na zavedení 

Značení se provede pomocí žlutého syntetického průmyslového nátěru na podlahy. 

Pesimistický odhad plochy určené k nátěru hlavní materiálové tepny a vybraných strojových 
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míst je 15 m2. Maximální finanční výdaje na barvu tedy budou 1000 Kč. Budeme-li brát 

v úvahu, že značení a nátěr ploch bude proveden interními zaměstnanci, bude časový fond 

pro tyto úpravy limitován jedním pracovníkem po dobu tří směn = 24 hodin. 

3.5.2 5S 

5S pochází z Japonska a představuje 5 kroků dobrého hospodaření. Je složen z pěti pilířů, 

které zavádějí vysokou hospodárnost, pořádek a čistotu na pracovištích. Ekonomickým 

výsledkem zavedení 5S je snížení nákladů na výrobek, zkrácení předvýrobních etap, zvýšení 

produktivity, snížení počtu vad atd.22 

 

Důvody zavedení 5S ve firmách mohou být různé, většinou je to proto, že chtějí posílit 

sebedisciplínu zaměstnanců a zlepšit jejich přístup k zodpovědnosti, pro podporu dosažení 

plánovaných výkonů. 5S může sloužit jako odrazový můstek pro eliminaci Muda, a tím zvýšit 

efektivitu výroby a snížit vnitřní náklady. Uspořádané a čisté pracoviště může výrazným 

způsobem zlepšit logistické problémy na pracovišti a zviditelnit problémy s kvalitou, také lze 

ovlivnit úrazovost a udržovat zařízení ve funkčním a bezpečném stavu. Tam, kde je to čisté 

i upravené lze lépe vidět chyby, dřív rozpoznat problémy, předejít nebezpečným úrazům 

a celkově vytvářet příjemnější pracovní podmínky.22 

 

Nástroj 5S se skládá z pěti japonských slov, které zároveň nesou označení pro kroky nastolení 

pořádku podle 5S.23 

 

 

 

                                                      
 

22 PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Lidé v procesech řízení. Professional Publishing, 2007, ISBN 978-80-86946-
28-3. 

23 Vývojový tým vydavatelství Productivity Press. 5S pro operátory. 5 pilířů vizuálního pracoviště. New York: 

Productivity Press, 1996. 105 s. ISBN 978-80-904099-1-0. 
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• SEIRI – TŘÍDĚNÍ 

Třídění znamená z pracoviště odstranit všechny nepotřebné věci. Prvním krokem 

je rozdělit všechny předměty na nezbytné a zbytečné. Prostory bývají velmi často 

plné věcí, které už nefungují, jsou zastaralé a nikdo je nepoužívá. Ty jen zabírají místo 

pro výrobní prostor a způsobují to, že se v podniku hromadí stále více zbytečností. 

Je problematičtější a časově náročnější hledání potřebných součástek, také 

skladování je nákladné a brání plynulému toku procesu. 

• SEITON – POŘÁDEK 

Druhým krokem po vytřídění potřebných a nepotřebných věcí, je zavedení pořádku 

a systému v předmětech, které na pracovišti zůstaly. Tím, že nástroj a materiál 

potřebný k výrobě dostane své vlastní místo, zabráníme plýtvání času stráveného 

jeho hledáním, již každý bude vědět, kam daný nástroj patří, kde ho hledat a kam ho 

po použití odložit. Nalezením té správné pozice pro umístění nástrojů se také 

eliminuje pohyb, který musí nutně pracovník udělat, aby splnil nějaký proces. Také 

se zabrání úrazům v podobě zranění o nesprávně odložené předměty v prostoru, kde 

se chodí (jezdí s vozíky). Důležitým bodem v zavedení pořádku na pracovišti 

je vizualizace. Ta nám okamžitě naznačuje, jak by měla být práce provedena a kam 

by měl být určitý nástroj správně umístěn. 

• SEISO – LESK 

Úklid by se měl dostat do každodenní činnosti pracovníků. Neměl by zabrat hodně 

času, ale měl by být krátký a efektivní. V průběhu pracovní doby by každý pracovník 

měl dbát na udržování pořádku a okamžité odstranění nečistot. O úklid a údržbu 

stroje by měl vždy dbát jeho operátor, který zjistí rychle a bez problémů, že je něco 

v nepořádku, protože svůj stroj již zná. Také získá jistý vztah a zodpovědnost 

k pracovnímu prostoru a k firmě samotné.  

• SEIKETSU – standardizace 

Tato zásada hovoří o automatizaci předešlých 3S na každodenní bázi. Je jednoduché 

jednou uklidit a říct, že jsem splnila zásadu lesku. Nevyřeší to však dlouhodobý 

problém s kvalitou. K tomu, aby systém 5S správně fungoval, musí se zásady dostat 

pracovníkům pod kůži, musí je dělat automaticky. Každodenní kontrola vedení 
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se stává nutností pro automatizaci všech činností. Otázkou, kterou se zabývá 

čtvrté S, je prevence. Tedy jak dosáhnout toho, aby se špína netvořila tak často, aby 

se předměty nehromadily na pracovišti a aby nástroje nezůstávaly poházené pro 

pracovní ploše. 

• SHITSUKE – zachování 

Tento pilíř se zaměřuje na zachování předešlých 4S, na udržení sebedisciplíny. Toho je 

možné dosáhnout, pokud odměna za provedení bude větší než odměna 

za nedodržení. Tím bude pro pracovníky příjemnější pracovní prostředí, uspokojivější 

práce a jednodušší komunikace. Z této zásady je však problematické její zavedení, 

nejsou totiž žádné technické postupy, jak ji zavést, touha po jejím splnění musí přijít 

od zaměstnance samotného. Toho dosáhneme tím, že pracovník musí přesně chápat, 

o čem 5 pilířů je a proč je důležité jejich udržení. Musí mít dostatek času na jeho 

zavedení a musí mít danou strukturu pro jednotlivé činnosti 5S. Management by měl 

všechny tyto aktivity podporovat a odměňovat snahu. Navíc zavádění těchto pilířů by 

mělo být zábavné a uspokojující, tím bude zapojení pracovníků snadnější. 

 

Nastínění výsledku po implementování 5S je zobrazen na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 19: Před a po zavedení pořádku dle 5S 

 

Zdroj: Webová stránka, 

http://www.workwisellc.com/industry_articles/entryid/35/erp-meets-5s-in-rb-erp,  

7. Května 2013 
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Navrhované řešení 

Po shrnutí všeho předešlého jde hlavně o pořádek. Ve společnosti Dřevoservis Říha s.r.o. 

podobný koncept prozatím chybí a proto si myslím, že jeho zavedení by mohlo být užitečné 

z hledisla výkonnosti a zároveň i bezpečnosti práce. 

 

Cílem je vytřídit nepotřebné věci a ty uložit do vedlejších skladů nebo je dle povahy 

odstranit z firmy úplně. Následně bude vhodné pořídit potřebné nástěnné držáky a regály 

pro lepší možnost uložení nástrojů. Počítá se i se zapůjčením nástroje pro tisk štítků a koupí 

náplně. 

 

Náklady na zavedení 

Pro tuto operaci bude snadnější vymezit horní hranici finančních zdrojů investovanou 

do tohoto nástroje Leanu. Doporučená maximální částka je 30 000 Kč. 

 

Časové náklady pro celý 5S proces odhaduji na dva pracovníky po dobu jednoho pracovního 

týdne = 90 hodin. 

 

Možné přínosy 

Pořádek ve výrobních prostorách ušetří místo a usnadní dostupnost potřebných nástrojů. 

Měl by zde fungovat i psychologický efekt čistého pracoviště.  
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3.6 Shrnutí navrhovaných změn 

Pro přehlednost zařazuji shrnutí navrhovaných změn a nástrojů do následující tabulky. 

 

Tabulka 5: Přehled nákladů na doporučené nástroje 

Navrhovaná změna 
Priorita 

zavedení 
Cena              
[Kč] 

Čas    
[hod/pracovníka/rok] 

Gemba Walk 1 5 000 12,5 

Kaizen 1 500 20 

RPS 3 500 5 

Odstranění úzkého místa 1 235 000 10 

Optimalizace lidských zdrojů 1 0 0 

Optimalizace nákladů na materiál 3 50 000 75 

Vizualizace pohybu materiálu 2 500 63 

Standardizace výrobních prostor 2 1 000 24 

5S 2 30 000 90 

Zdroj: Vlastní zpracovní 

 

3.7 Postup implementace do výroby 

Vzhledem k množství změn navrhuji postupný plán implementace do čtyř vln.  

 

Vlna 1 

V téhle skupině jsou zařazeny změny na místech, které jsou dlouhodobě problémovými 

místy. Zároveň jsou tyto změny nejlogičtějšími kroky z pohledu selského rozumu. Jsou to ale 

i rozhodnutí s nutnou finanční podporou a z lidského hlediska ty méně příjemnější. 

 

Bude zde zařazeno : 

• odstranění úzkého místa koupí dalšího rotačního lisu, 

• optimalizace liských zdrojů navrhovaným systémem propouštění a změna mzdového 

systému. 
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Vlna 2 

Tuto vlnu můžeme označit jako skupinu vizualizačních nástrojů. Začátek této vlny očekává 

plnou implementaci nového lisu a optimalizované personální zdroje. Poté se může zažít 

s vizualizací ve společnosti Dřevoservis Říha s.r.o.  

 

Druhá vlna obsahuje: 

• standardizaci výrobních prostor, 

• 5S, 

• vizualizace pohybu materiálu. 

 

Vlna 3 

Třetí vlna obsahuje skupinu nástrojů Lean Managementu sledující zlepšení komunikace 

uvnitř společnosti a zlepšování na základě zapojení všech zaměstnanců do zlepšovacího 

procesu.  

 

Do třetí vlny patří: 

• Gemba Walk, 

• Kaizen, 

• RPS. 

 

Vlna 4 

Do poslední fáze je zařazena optimalizace nákladů na materiál. Zde je důležité navázat 

nejvíce kontaktů s novými dodavateli a zlepšit vztahy s těmi současnými. Vzhledem k tomu, 

že už je nastaveno sledování kvality materiálu od dodavatelů, existuje snadnější systém 

rozhodování o koupi. Doporučoval bych rovněž implementovat systém e-aukcí.  
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3.8 Kontrola zavedených nástrojů 

Aby navrhnuté nástroje fungovaly správně a přinášely podniku užitek, je třeba kontrolovat 

funkci těchto nástrojů. Proto navrhuji pravidlený systém revizí v závislosti na nutnost 

kontroly z pohledu majitele společnosti.  

 

Nahodile 

• Standardizace výrobních prostor – kontrola označených ploch. Každá vymezená 

plocha musí být volná bez uložených překážek. 

 

Měsíční revize 

• 5S – zkontrolovat pořádek na pracovištích a v uložení výrobních nástrojů. 

• Kaizen – spočítat návrhy za předchozí měsíc. Počet návrhů by měl být v celém 

podniku vyšší než 10 podaných lístků. Počty vyřešených/zamítnutých ticketů by měl 

být rovněž 7.  

• RPS – projít s mistrem proběhlé problémy. Zjistit, kterým problémům se dá 

předcházet a jak je odstranit.  

• Vizualizace pohybu materiálu – udělat statistiku výtěžnosti materiálu od jednotlivých 

dodavatelů. Spojit s problémy vypsaných na kartách s problémy s RPS a zjistit, zda-li 

nakupovaný materiál odpovídá předpokladům.  

 

Půlroční revize 

• Znovu analyzovat úzké místo ve výrobě a lidské zdroje. Kontinuálně navázat 

na optimalizaci lidské práce a eliminaci úzkých míst ve výrobě. 
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3.9 Doporučené výkonnostní cíle pro implementaci 

Chceme-li docílit navýšení výkonnosti, je důležité mít reálné cíle a tyto cíle musí být 

měřitelné v čase. Vzhledem k výrobnímu portfóliu a zakázkové výrobě budou sledovány 

převážně finanční cíle. Stanovení cílů bude provedeno dle metody SMART.  

1. Navýšení výnosů – 10 % během 1 roku 

Odstraněním úzkého místa bude podnik schopný produkovat vyšší výstup. 

Po zavedení Lean Six Sigma nástrojů bude v podniku odstraněny plýtvání, což rovněž 

pomůže zvýšit produkční výkon.  

2. Snížení výrobních nákladů – 20 % během 1 roku 

Snižování nákladů je celosvětový trend. Pokud budou dodrženy všechna doporučení, 

neměl by být problém tento cíl dodržet. 

3. Dodržování metod 5S, Kaizen, RPS, vyhodnocování kvality materiálu v rámci celého 

roku, pravidelné revize. 
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Závěr 

Mnoho výrobních podniků v mém okolí nepoužívají nebo ignorují principy štíhlé výroby. 

Problém často bývá v provozní slepově řídících pracovníků. Tato diplomová práce je zdravým 

pohledem na problémy, které firmu Dřevoservis Říha s.r.o. trápí, ale firma je třeba sama 

nedovede identifikovat.  

 

Eliyahu M. Goldratt stavěl zvyšování výkonnosti podniku na logice a selském rozumu. 

Nepotřeboval žádné knihy, teroie a předchozí studia. Přesto dokázal výkon zvýšit. Jeho 

myšlenkami jsme se inspiroval i já. K odstranění největších problémů ve výrobním podniku 

často postačuje systematicky přemýšlet. Z tohoto důvodu byla implementace mnou 

navrhovaných změn rozdělena do více implementačních vln. První vlna jsou z mého pohledu 

nejlogičtější změny. Zároveň jsou to změny, které mají největší vliv na výkon podniku. 

Po dalších vlnách předpokládám, že již nebudou tak velké přírustky výkonu.  

 

Podstatou této práce bylo doporučit změny, které povedou ke zvýšení výkonnosti podniku. 

Výcházel jsem z mnoha analýz, které měly vypovídající hodnotu a na základě kterých, byly 

navrženy dle mého úsudku nejvhodnější nástroje. Vycházel jsem z doporučené literatury, 

ale hlavně z prakticky nabytých zkušeností z velké výrobní firmy, která má principy Lean a Six 

Sigma silně zakořeny.   

 

Neorozhoduji o tom, zda-li se firma Dřevoservis Říha s.r.o. všechny tyto doporučení 

rozhodne využít. Byl bych ale potěšen, kdyby ty nejzákladnější z rad využila a zlepšila si tak 

postavení na trhu.  
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