
Plýtvání
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Časté druhy plýtvání: Příklad

oblast „Pracovníci“

čekání
čekání na materiál, polotovary, … špatná synchronizace 
práce v lince (čekání na dokončení operace) znamenají 
přímou ztrátu času a nákladů.

hledání
Čekání na nalezení čehokoli – v podstatě jakýkoli postup, 
který se liší od ideálního:

Ideál je: všechny potřebné věci získat jedním pohybem.

informování

Ztráty času neefektivním předáváním informací – v 
podstatě jakýkoli postup, který se liší od ideálního:

Ideál je: všechny potřebné informace získat jedním 
pohledem.

špatná ergonomie práce

Zbytečné, namáhavé, zdravotně rizikové pohyby snižují 
výkon, způsobují únavu pracovníků, chyby a následující 
ztráty.
Neproduktivní mikro- operace znamenající skrytou 
manipulaci, např. vychystávání dílů na stůl pro montáž.

Plýtvání je vše, co nás stojí náklady a úsilí a co přímo nebo nepřímo vkládáme do 
výrobku, ale zákazníkovi nepřináší užitek, za který je ochoten zaplatit..
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Časté druhy plýtvání: Příklad

oblast „Pracovníci“

chození
Kdykoli se u pracovníka pohybují nohy (až na řídké 
výjimky) pracovník nepracuje!

práce zpaměti
Lidé jsou velmi nespolehlivým informačním médiem, 
často deformují a vynechávají informace.

improvizace
Znamená vždy nové hledání potřebného postupu, které 
je několikanásobně pomalejší, než práce podle 
standardu.

nedodržování pravidel Svévolné prostoje, nedodržování pracovních návodek,..

nevyužívání schopností 
pracovníka

Využívání kvalifikovaných pracovníků na 
nekvalifikovanou práci. V podstatě každá situace, kdy 
nasazením kvalifikovaného pracovníka nahrazujeme řád.

Pokud za rozumné peníze je možné zavést do procesu 
standard (řád), pak je využívání kvalifikovaného 
pracovníka v dané situaci plýtváním.

Plýtvání je vše, co nás stojí náklady a úsilí a co přímo nebo nepřímo vkládáme do 
výrobku, ale zákazníkovi nepřináší užitek, za který je ochoten zaplatit..



Plýtvání
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Časté druhy plýtvání: Příklad

oblast „Hmotné toky“

zásoby Vytváření zásob místo stabilizace procesů.

chaotické hmotné toky
Nedodržování FIFO vede velmi často k plýtvání, 
neboť tím se vytváří skryté zásoby.

transport
Doprava vyvolává náklady, ale nevnáší do produktu 
žádnou hodnotu pro zákazníka.

Plýtvání je vše, co nás stojí náklady a úsilí a co přímo nebo nepřímo vkládáme do 
výrobku, ale zákazníkovi nepřináší užitek, za který je ochoten zaplatit..
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Časté druhy plýtvání: Příklad

oblast „Procesy“

řízení Vyžadují úsilí a náklady, ale nevnášejí do produktu 
žádnou hodnotu pro zákazníka.kontrola

nekvalita
Přímé ztráty materiálu, práce a ostatních nákladů, ztráty 
času, ztráty důvěry zákazníka.

zbytečné operace
Ruční cídění odlitků vycházející z nevyjasněných 
pravidel pro určování nekvality mezi odběratelem a 
dodavatelem.

nestandardní procesy Nezvládnutá technologie nového výrobku, 

neexistence standardů
Neexistence standardů procesů = neexistence nejlepších 
řešení = jisté plýtvání.

neprovádění čehokoli 
napoprvé

opakované seřizování, operativní upřesňování informací,

nevyužívání zdrojů materiálu, práce, času strojů,schopností pracovníků…

změny výroby
vynucené změny výroby po zjištění, že výroba není 
připravena nebo něco chybí.

Plýtvání je vše, co nás stojí náklady a úsilí a co přímo nebo nepřímo vkládáme do 
výrobku, ale zákazníkovi nepřináší užitek, za který je ochoten zaplatit..


